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NGHỊ QUYẾT 
Về việc thông qua chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2008 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 

KHOÁ VIII - 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; 
Căn cứ Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu và đại 

biểu HĐND huyện Bắc Hà nhiệm kỳ 2004 - 2009; 
Qua báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND huyện Bắc Hà và ý kiến thảo luận, đóng góp 

của các vị đại biểu, HĐND huyện khoá VIII kỳ họp thứ 9, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 
Điều 1. Nhất trí thông qua chương trình công tác của HĐND huyện Bắc Hà năm 2008 (có 

chương trình công tác kèm theo). 
 
Điều 2. HĐND huyện Bắc Hà giao cho:  
 
Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND huyện chịu trách nhiệm tổ chức 

thực hiện Nghị quyết này. UBND huyện, các cấp, các ngành chức năng, các cơ quan, đoàn thể 
liên quan có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của HĐND huyện Bắc 
Hà năm 2008. 

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Bắc Hà khoá VIII thông qua./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

(đã ký) 
 

Bùi Quốc Cân 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  



CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2008 CỦA HĐND HUYỆN 
(Kèm theo Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 20/12/2007  

của HĐND huyện Bắc Hà) 
 

I - HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN 
 
1. Hoạt động kỳ họp: 
- Phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các Ban HĐND huyện 

chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11, 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 và 
nguyện vọng nhân dân. 

- Thực hiện tốt việc điều hoà, phân công nhiệm vụ nghiên cứu, thẩm tra các báo cáo, tờ 
trình. Chuẩn bị tài liệu kỳ họp đảm bảo đúng luật, đủ thời gian để các Ban HĐND huyện thẩm tra 
và chuẩn bị tốt các báo cáo trình tại kỳ họp. 

 
2. Hoạt động điều hoà phối hợp: 
- Tham dự các phiên họp của Huyện uỷ, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan. Duy 

trì hoạt động thường xuyên giữa 2 kỳ họp, phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực ba bên trong việc 
lãnh chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, củng cố và giữ vững 
an ninh - quốc phòng. 

- Phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri 
trước và sau các kỳ họp và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển UBND huyện, các cơ 
quan chức năng giải quyết. Đôn đốc các đại biểu, tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri theo 
luật định. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đôn đốc kiểm tra tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, 
tố cáo của công dân. Đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến 
nghị của cử tri. 

 
Quý I: 
- Phối hợp tổ chức và đôn đốc các đại biểu HĐND huyện thực hiện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 

thứ 9 HĐND huyện. 
- Tổ chức triển khai và đôn đốc các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tuyên truyền thực 

hiện Nghị quyết của HĐND huyện. 
- Thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách và gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên 

Đán năm 2008. 
 
Quý II: 
- Chỉ đạo, hướng dẫn HĐND các xã, thị trấn chuẩn bị tổ chức kỳ họp giữa năm theo quy 

định của Luật và quy chế. 
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện. 

Đôn đốc các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tiến hành tiếp xúc cử tri. Dự kiến nội dung chương 
trình kỳ họp và phân công nhiệm vụ chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện. 

- Tổ chức đôn đốc, hướng dẫn HĐND các xã, thị trấn hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả 
hoạt động kỳ họp và công tác giám sát trực tiếp tại cơ sở. 

- Tổ chức thực hiện các kế hoạch giám sát và phối hợp thực hiện các cuộc giám sát trên địa 
bàn. 

 
Quý III: 
- Tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND huyện. Tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ 

họp thứ 10 HĐND huyện. Đôn đốc các tổ đại biểu; các đại biểu HĐND huyện tiến hành tiếp xúc 
cử tri. 

- Tổ chức triển khai và đôn đốc các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện tuyên truyền thực 
hiện Nghị quyết của HĐND huyện. 



- Xây dựng và triển khai thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề, đồng thời phối 
hợp với HĐND tỉnh thực hiện các cuộc giám sát trên địa bàn. 

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành tổ chức thực hiện Nghị quyết các kỳ họp 
HĐND huyện, đảm bảo Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc và phát huy hiệu quả cao. 

 
Quý IV: 
- Chỉ đạo, hướng dẫn HĐND các xã, thị trấn chuẩn bị tổ chức kỳ họp cuối năm 2008 theo 

quy định của Luật và quy chế. 
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11, HĐND 

huyện. Đôn đốc các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tiến hành tiếp xúc cử tri theo quy định. 
- Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp và phân công nhiệm vụ chuẩn bị nội dung chương 

trình kỳ họp và tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND huyện. 
 
II - HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT: 
 
1. Giám sát thường xuyên: 
- Duy trì hoạt động giám sát thường xuyên theo đúng chương trình, tiếp tục cải tiến và nâng 

cao hơn nữa hiệu quả công tác giám sát; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND, các 
chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. 

- Chú trọng công tác thẩm tra báo cáo, tờ trình của các Ban HĐND huyện và các hoạt động 
chất vấn của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp. 

 
2. Giám sát chuyên đề: 
- Thường trực HĐND huyện: 
+ Giám sát công tác quản lý, sử dụng đất đai và công tác tái định cư các công trình xây 

dựng cơ bản tại các xã, thị trấn trên địa bàn. 
+ Giám sát hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn vay sản xuất, giải quyết việc làm, xoá đói giảm 

nghèo trong nhân dân tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. 
- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện: 
+ Giám sát chương trình 135/CP năm 2007. 
+ Giám sát chương trình làm đường giao thông nông thôn năm 2007. 
+ Giám sát hiệu quả sau tập huấn, bồi dưỡng cán bộ cơ sở năm 2006 - 2007. 
+ Giám sát tình hình cấp phát thẻ y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số. 
- Ban Pháp chế HĐND huyện: 
+ Giám sát công tác nhận và trả kết quả theo cơ chế 'một cửa'. 
+ Giám sát công tác thi hành án. 
+ Giám sát việc thực hiện Luật Khiếu nại - tố cáo. 
+ Giám sát việc thực hiện Nghị định 32 của Chính phủ về tăng cường các biện pháp đảm 

bảo an toàn giao thông./. 
 


