
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN XUAN TRU'O'NG Bc 1p - Ttr do - Hnh phuic  

S:  d  /BC-HDND Xuân Trumg, ngày  30  tháng 11 nàm 202] 

BAO CÁO 
Kt qua hoit ding cüa Thu*ng trrc HBND huyn khóa XXI tr dâu nhim k' 

tói nay; phirong htr&ng, nhim vii cong tác nãm 2022. 

KInh gi11: Hi dng nhân dan huyn. 

Thirc hin quy djnh cüa Lut T chtrc chInh quyn dja phuang, Lu.t Hot 
dng giám sat cüa Quc hi và HDND vâ Chucng trInh cong tác nàm 2021, Thithng 
trrc HDND huyn khóa XXI, nhim kS'  2021-2026 báo cáo két qua hot dng tr 
du nhim k' dn nay; phuang huó'ng, nhim V11 cOng tác 11am 2022 nhii sau: 

I. KET QUA CONG TAC TfJ' BAU NHIM K( BEN NAY 

1. Cong tác Jãnh do, chi dio và thrc hin nhim viii chung. 

Ngay sau khi ducic bu ti k' h9p thir nht HDND huyn khóa XXI, nhiêm 
ks'. 2021-2026, Thumg trirc HDND huyn dã triên khai nhim vii thuc thâm 
quyn theo dung quy djnh ciia pháp 1ut. Trong qua trInh hot dng, Thithng trirc 
HDND huyn luOn barn sat sir chi do cUa Huyn iiy; phôi hçTp ch.t ch vói UBND 
huyn, Uy ban MTTQ và các Co quan, don vj lien quan thirc hin nghiêm tüc chirc 
näng, nhim vii, quyên hn theo 1ut djnh; lânh dto, chi dio các Ban cüa H.DND, 
Van phông HDND&UBND huyn triên khai thirc hin thim v1i dam báo hot 
dng cüa HDND huyn diing các quy djnh cüa pháp 1ut, chat hrçing, hiu qua. 

2. Cong tác chuân bj và to chfrc các k' h9p HBND huyn khóa XXI,. 
nhiêm k' 2021-2026. 

2.1. Gong tác cI,uin bj cdc kj h9p. 

- Tr dtu nhim k' 2021-2026 dn nay, Thung trirc HDND huyn dâ chun 
bj và tham muu kjp thñ, day dü de HDND huyn to chüc 04 k' h9p, trong do 03 
kS' h9p dâ duc to chirc và 01 kS'  h9p dang chuân bj dê to chirc (kS' h9p thumg ! 
.cuôi närn tO chirc vào ngày 09/12/202 1). 

- Truóc mi kS'  h9p, Thung trçrc HDND huyn dã phi hçip vâi UBND 
huyn, Ban Thu?ng tr1rc Uy ban MTTQ huyn và các co quan, don vj có lien quan 
tO chuc Hi nghj lien tjch de thông nhât dir kiên ni dung, chucing trInh và thi 
gian to chüc kST h9p HDND huyn. Sau hi nghj lien tjch, Thithng trirc HDND 
huyn cia ban hành Thông báo ye vic dr kiên ni dung, chuong trInh kr h9p Va 
Quyêt djnh triu tp kS'  h9p, dam báo dung thai gian 1ut djnh. Trên co s do, 
Ththng trirc HDND huyn, các Ban HDND huyn dã chU dng, tIch cvc  phi h9p 
vâi UBND huyn vâ các co quan, don vj có lien quan trin khai các cong vic d 
chuân bj các nOi  dung và diêu kin to chüc k' h9p dam báo tin d và tuân thu 
dung quy djnh cüa pháp 1u.t. 
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- Trên ca sâ Ké hoch tip xüc cir tn cüa Thung trirc HDND tinh, Thumg 
trirc HDND huyn dã ban hành k hoch và phôi hcp vi UBND, Ban Thithng trirc 
Uy ban MTTQ huyn t chrc Hi nghj tip xüc giüa dti biêu HDND huyn vói cr 
tn trong huyn trtthc các kS'  h9p thithng 1 nàm 2021 linh hoit bang hInh thrc tr1rc 
tip va tr1rc tuyn phü hçip vOi tInh hInh và cong tác phông chông djch bnh Covid-
19'. Tti các cuc tip xüc c1r tn, dai  din to dti biêu HDND huyn dã thông báo 
tói cir tn v ni dung, chuong trInh cüa kST hçp HDND huyn; kêt qua thirc hin 
nhim vii phát triên KT-XH trên dja bàn. Dng thai, báo cáo vói Cu tn v tin d 
giài quyt các kiM, kiM ngh cña cü tn d ci:r tn bi& và giám sat vic thirc hin 
cüa các co quan, don vj, dja phuang. Thông qua cuc tip xüc ci:r tn, dã tMg hçip 
duçic 8 kiM, kiM nghj cüa Cu tn truâc k' h9p thr hai HDND huyn và 15 
kiM, kiM nghj cüa cr tn truó'c kS'  h9p thixông 1 cui nàm 2021. Ti hi nghj, di 
din lAnh do UBND huyn dã tr1rc tip tip thu, giái trInh, lam rö mt s ni dung 
lien quan dM kiM, kiM nghj cüa cr tn. Cáo vn d con 1i chua duçic trà Ru, lam 
rô Thtthng trirc HDND huyn dã tng hçp, phân 1oti d chuyM dn cac cp, cac 
ngành lien quan nghiên c1ru, xem xét, giãi quyt và trâ Rn tn. 

- Thrc hin sir chi dto cüa ThuO'ng trirc HDND, UBND huyn, CáC co quan, 
don vj có lien quan dã tIch circ phi hçup, tham mi.ru, chü dng xây drng các báo cáo, 
Ru trInh, dir tháo nghj quy& trInh HDND huyn xem xét, quyt djnh tai kS' h9p. Cáo 
Ban HDND huyn dã tiM hành thm tra các báo cáo, di,r thâo nghj quyt và xay 
dirng báo cáo thrn tra trInh tai  k' h9p. 

2.2. Cong tác tá chác các kj h9p. 

- Duó'i si,r diM hành cüa chü t9a, các kS'  hçp HDND huyn dâ thirc hin dam 
báo diing 1ut, dan chü, cong khai. 

+ Ti kS'  h9p thu nhât HDND huyn, Uy ban bu cu huyn dà báo cáo kt 
qua bu cü di biM HDNID huyn và k& qua xác nhn tu each di bi&i 1-IDND 
huyn khóa XXI, nhim kS'  202 1-2026 di vth 34 vj dai  biM; UBMTTQ huyn dà 
thông báo kt qua tMg hçp nhU'ng kiM, kiM nghj cia cu tn tai  cáo cuc tip xic 
vui nguui ung cu di biM HDND huyn; Thuung trirc HDND huyn dã thông báo 
dix kiên ye vic thành 1p các T dai  biM HDND huyn và chi djnh T tnu&ng, T 
phó, thu k các T dti biM. K' hçp dã thông qua Nghj quyt xác nhn kt qua bu 
các chuc danh do HDND bu; Nghj quyt phê chuM K hoach tt chuc cáo kS'  hop 
thuO'ng 1 nàm 2021 và Nghj quyt ye quy djnh s lucing Uy viên cáo Ban HDND 
huyn theo dung quy djnh cüa pháp luat.  Sau k' h9p thu nht, ThuO'ng trçrc HDND 
huyn dã hoàn thin so dê trInh ThuO'ng trirc FIDND tinh, Chü tjch UBND tinh 
phé chuM cáo chuc danh theo 1u.t djnh. 

Hi nghj tip x0c cir tn truOc k' hpp thi hal dirge t chirc vào ngãy 07/7/202 1 tp trung t?i  Nhà van hóa huyn 
vài khoàng 300 lugt ccr tn tham dir. 
Hi nghj tip xüc Cu tn tnrdc kS'  hp thcr tir dirge to chirc vào ngày 18/11/2021 theo hInh thuc trirc tuyOn tai diem 

câu Nhã van hOa huyn vá diOm câu UBND các xa, thj trân vdi khoang gân 700 kr9t cir tn tham dir. 
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+ KS' h9p thir hai HDND huyn dã xem xét dánh giá tInh hInh thrc hin 
nhim vi phát trin KT-XH 6 tháng du näm 2021, nhim v1i 6 tháng cuôi näm 
2021; xem xét các báo cáo cia Thrnmg trirc HDND, UBND huyn, Vin kiêm sat. 
nhân dan, Tôa an nhân dan, Chi c1ic thi hành an dan st và mt so báo cáo khác 
theo quy djnh; các Th trInh, dr tháo Nghj quyêt do Thu&ng trrc HDND, UBND 
huyn trInh. K5' h9p dã phê chun 03 Nghj quy& gm: Nghj quy& phê chun Tng 
quyt toán Ngân sách Nhà nuOc nãm 2020 huyn Xuân Tru?ing; Nghj quyêt phê 
chun Chuang trInh giám sat nàm 2022 cüa HDND huyn khóa XXI, nhim k5' 
202 1-2026; Nghj quyêt ban hành Quy ch hoat  dng cüa HDND huyn khóa XXI, 
nhiêm k5r 202 1-2026. 

+ HDND huyn dã t chirc 01 k5' h9p chuyên d (k5' h9p thr 3) d xem xét, 
quyêt djnh các van dê thuc thâm quyên. Tii k5i h9p, HDND huyn dâ xem xét, 
phê chun các Ngh quyt gm: Nghj quy& phé chun phuong an sir dung kinh phi 
dà ct giàm, tit kim chi thiRng xuyên nAm 2020 d b sung ngun thirc hin chi 
du tu xay di.mg co bàn; Nghj quyét phê chun phuang an s1r dçing kinh phi dã ct 
giàm, tit kim chi thung xuyên nàm 2021 d b sung vào dir phông ngân sách 
huyn phiic v1i cong tác phông, chông dch Covid-19; Nghj quyt diu chinh k 
hoach d.0 tu cong näm 2021 tr nguôn cap quyên sir dçing dat và ngun khu do thj 
thj trn Xuân Tnthng; Nghj quyêt phê chuân chü truang dâu ti.r cOng trInh Cài tao, 
nâng cp mt s hang mc Dn Lit s5 huyn Xuân Tri.thng. 

- Sau mi k5' h9p, Thuô'ng trirc HDND huyn dä thông báo kt qua KS'  h9p 
HDND huyn dn các cci quan, t chüc lien quan và Nhân dan. Các Nghj quy& cüa 
k5' h9p ducc dang tài dy dü trên Cng thông tin din tü cüa huyn, g11i qua h 
thông Ph.n mm quàn iS' vAn bàn và diu hành ti các dai  biu HDND huyn. 

3. Cong tác giám sat. 

CAn c1r chucmg trInh giám sat nAm 2021, Thumg trirc HDND huyn dA trin 
khai thirc hin nhim v giám sat thung xuyên và giám sat chuyên d theo k 
hoach và qui djnh cüa pháp 1ut. 

3.1. Giám sat thuóngxuyên. 

- Thung trrc HDND dA tIch circ giám sat vic thirc hin các Nghj quy& do 
HDND huyn ban hành, giám sat vic thixc thi pháp 1ut, phát trin KT-XH, darn 
bão QP-AN trên dja bàn huyn; giám sat Quyt djnh cüa UBND huyn, Nghj quyt 
cüa HDND các xA, thj trn và vic trin khai thirc hin các chInh sách, pháp 1ut 
cüa Nba nuâc trên dja bàn huyn. 

- Giám sat vic giài quyêt kiên nghj cña c1r tn: Các kin nghj cüa cir tn dA 
dugc Thrning trirc HDND huyn phi hçip vó'i Ban Thrnmg trirc Uy ban MTTQ 
huyn tong h9'p, phân loi và kjp thai chuyn tâi các co quan chirc nAng có thm 
quyên giãi quyêt. Dông thài, thithng xuyên giám sat, don dc vic giài quyt và 
g1ri báo cáo kêt qua giám sat vic giài quyt S' kin, kin nghj cr tn dn các dai 
biêu HDND huyn dê thông tin kjp thai tâi ci.'r tn. 
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3.2. Giám sat chuyên a'ê. 

Thrc hin Chuang trInh cong tác nàm 2021, Thumg trrc HDND huyn dã 
ban hành Quyt djnh thành 1p  Doàn giám sat, xây dirng Kê hoch và to chirc giám 
sat chuyên d "Kt qua thrc hin nhim vii cong tác câi each hânh chInh cüa 
UBND huyn và UBNID các xã, thj trn tü nàm 201 82020(2).  Hoat dng giám sat 

chuyên d cüa Thrnmg trirc HDND huyn dirge thirc hin dam bâo kê hoch dê ra 
và tuân thu dung các qüi djnh cüa Lut Hoat dng giám sat cüa Quôc hi và 
HDND. Qua giám sat, Doàn giám sat dã dánh giá nhu'ng kt qua dã dt dirge, dông 
thi chi ra nhQ'ng tn tti, han ch& xác djnh rO nguyen nhân, tr do Doàn giám sat dã 
có nhtthg d xut kiên nghj vâi UBND huyn, các Ca quan chuyên mOn và UBND 
các xã, th tr.n. Sau giám sat, Doàn dã gri thông báo kt luQtn ye kêt qua giám sat 
dn UBND huyn, các cci quan lien quan, UBND các xã, th trn d thirc hin kt 
1un giám sat. Kt qua giám sat dirgc Thung trrc HDND huyn báo cáo tai kS' 
h9p thuir tu HDND huyn. 

4. Thuc hiên mt so nhiêm vu khác. 

- Trên cci sir d nghj cüa Trithng các Ban HDND huyn, Thix?ing trirc 
HDND huyn dã ban hành Nghj quy& phê chu.n danh sách Uy viên các Ban 
HDND huyn khóa XXI, nhim kS'  2021-2026 dam bão duiing quy djnh. Ban hành 
Quy ch lam vic cüa Thuông trirc HDND huyn khóa XXI, nhim k' 2021-2026. 
Phi hgp v9i Ban Thung tr1rc U ban MTTQ huyn ban hânh Quy ch phi hp 
cOng tác gitra Thir&ng trirc HDND huyn và Ban ThuO'ng tr11c U' ban MTTQ 
huyn nhirn k5' 202 1-2026. 

- To chiirc các phiên h9p d dánh giá hoat dng cüa Thirng trirc HDNID, các 
Ban HDND; dánh giá cong tác chun bj vâ t chuirc kST hp thi'r nht, thu hai, thu ba 
và trin khai cOng tác chun bj to chü'c kS'  h9p thu tu HDND huyn; xem xét, 
thông nht Chung trinh, K hoach cong tác cUa Thung trurc HDND huyn, phân 
cOng nhirn vi trong tp th Lãnh dao  HDND huyn d lãnh dao,  chi  dao  thrc hiên 
các nhim vil theo quy djnh. 

- Phi hçip vi UBND huyn d giai quyt các ni dung phát sinh giUa hai 
kS' h9p nh&m thirc hin tt nhim vi phát trin kinh t - xä hi, quc phOng an ninh 
cüa huyn. 

- Xây drng k hoach tip cong dan cüa Thi.r0ng trirc I-IDND, dai  biu 
HDND dê ThuO'ng trirc HDND huyn, dai  biu HDND tip cOng dan theo quy 
djnh cüa pháp 1ut. Thurng trirc HDND huyn dä thirc hin nghiêm vic tip cOng 
dan dnh k' vao ngày thu 5 cüa tun thu 4 hang tháng tai  Tr sâ tip cong dan 
huyn; tiêp nhn và kin nghj giãi quyt các dan thu, lchiu nai,  t cáo, kin ngh, 
phan ánh cüa cOng dan theo quy djnh. Tü du nhim k' dn nay, Thung true 
HDND huyn dä tO chuc 6 buOi tiêp cOng dan tai  Triu s& tip cong dan huyn vOi 

(2) Doàn giám sat d t chôc giám sat trrc tip di vai UBND huyn Va UBND 10 xã Xuân Tan, Xuân Dài, Xuân 
Thung, Xuân Hang, Xuân Châu, Xuân Thành, Xuân Ninh, Xuân HOa, Xuân Vinh, Xuân Bäc và giám sat thông qua 
báo cáo cUa các dja phung con 1i. 



5 

14 luçxt cong dan. Sau các bu,i tip cOng dan, Thuèng trirc HDND huyn dã có van 
bàn phãn ánh các kin nghj chInh dáng cüa cong dan dn UBND huyn và các Ca 
quan co th.m quyn d xem xét, giài quyêt. 

- T chirc tp hun cho dai  biu IHDND huyn trüng Ca 1.n dâu và dai biêu 
HIDND các xã, thj trn nhim kS' 2021-2026 dam bâo thi& thirc, hiu qua. 

- Htthng din Thiiông trirc HDND các xã, thj trn t chüc k' hçp chuyên d 
d thirc hin D an sp xp, sap nhp thôn xóm trên da bàn huyn. 

- Tham gia dir các k' h9p HDND các xâ, thj trn nhim k' 202 1-2026. Trên 
Ca sâ h sci trInh cüa các dja phucing, Thuè'ng trirc HDND huyn dã ban hành Nghj 
quyt phê chun các chtrc danh lânh dto HDND các xâ, thj trân theo quy djnh. 

* Dánh giá chung: Tü du nhim kS'  dn nay, rnc dü khi luqng cOng vic 
Rin, t chirc nhiu kST h9p HDND, tham gia thirc hin các nhim vii phát trin kinh 
tê - xã hi, tp trung phông chông djch Covid- 19, song tp the ThiRmg trrc HDND 
huyn dã trin khai thirc hin hoàn thành các nhim vi theo chuang trInh, k hoch 
cong tác. NhIn chung, các kS'  h9p HDND huyn trong nàm drnc chuân bj và t 
chac dung 1ut, nghiêm tüc. Hot dng tip xüc ca tn dtrçc thirc hin linh hot, 
hiu qua, dam bào yêu cu phông, chông djch bnh Covid-19. Hot dng giám sat 
duçc trin khai t chac thrc hin dung chuang trInh, k hoich. Các Nghj quyêt 
duqc ban hành dam bào diing thâm quyên. 

H. PHU'ONG IILJNG, NIilM VJ CONG TAC TRQNG TAM NAM 2022 

1. Tp trung lam t& cOng tác tuyên truyn, vn dng các cap, các ngành, các 
t.ng ló'p nhân dan trong huyn tIch circ tham gia dy mnh phong trào thi dua yeu 
rnthc, n lirc phân dau hoàn thành vuçit mac các chi tiêu kinh tê - xä hi näm 2022. 
Tuyên truyên, phO biên rng rAi kêt qua và Nghj quyêt các k' h9p cüa HDND d 
các to chüc, cá nhân bit và thirc hin. 

2. Chü dng ph& hçp vâi UBNID, Uy ban MTTQ, các doàn th chInh trj - xã 
hi và các ca quan lien quan trong vic chuan bj và t chac các kS' h9p thuô'ng 1 
và kS' hpp chuyên dé trong nàm dê xem xét, quyêt djnh nhüng van d quan tr9ng 
ye phát trin KT-XH, dam bâo QP-AN nãm 2022. 

3. Chi do t chac thirc hin Chuang trInh giám cüa HDND, TT HDNID, các 
Ban HDND huyn theo chucxng trInh, ke hoch näm 2022. Trong do chii trng tip 
tic nâng cao cht 1u'ng giám sat chuyên d và các kt 1un sau giám sat chuyên d 
cUa HDND, ThuOng trirc HDND. 

4. PMi hgp vâi Ban Thu&ng trirc UBMTTQ huyn xây dçrng k hoch và t 
chac tiêp xüc cü tn vth di biêu HDND huyn dam bão hiu qua và yêu cu 
phOng, cMng djch bnh Covid-19. 

5. Thrc hin nghiêm vic tiêp cOng dan theo qui djnh. Tang cu6ng giám sat, 
don dOc vic giài quyt don thix, khieu ni, t cáo, các kin, kin nghj cüa ca tn; 
hiing dn cOng dan thirc hin quyên và nghia vi theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
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6. Phi hcip trin khai các hot dng giárn sat cüa HDND tinh, Thithng trrc 
I-IDND tinh, các Ban HDND tinh. Thixc hin các nhirn vii theo phân cong cüa 
Thiing tnr Huyn üy, Ban Thuing vii Huyn ñy, BCH Dãng b huyn. 

7. Thirc hin nghiêrn quy ch lam vic cüa HDND, Thuing trçrc HDND 
huyn; duy trI vic giao ban djnh ks'. Chi dao, diu hôa, phi hçip hot dng cña 
các Ban HDND huyn theo quy djnh cüa pháp 1u.t. 

Trên day là Báo cáo k& qua cong tác tili du nhirn kS'  dn nay, chuung trInh 
cong tao närn 2022 cüa Thithng trirc Hi dng nhân dan huyn khóa XXI, nhim 
kS' 2021-2026.!. 

Noi 
- Nhu trên; 
- Liru: VT. 
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