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NGHỊ QUYẾT 

về hoạt động chủ yếu của HĐND huyện năm 2023 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẠCH THÔNG 

KHOÁ XX - KỲ HỌP THỨ BẢY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Xét Tờ trình số 08 /TTr-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Thường trực 

HĐND huyện về việc đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết về hoạt động chủ yếu 

của HĐND huyện năm 2023; báo cáo của Thường trực HĐND huyện và tổng hợp 

ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Nhất trí báo cáo công tác của Thường trực HĐND huyện Bạch Thông 

năm 2022:  

Năm 2022, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND 

huyện đã hoàn thành các nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra. Việc chuẩn bị 

kỳ họp, thảo luận, quyết định các nhiệm vụ đúng thẩm quyền, sát với tình hình 

thực tế địa phương. Hoạt động giám sát, khảo sát có chất lượng. Công tác tiếp xúc 

cử tri nhất là tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, đối tượng được tiếp tục quan tâm. Các 

nghị quyết được thông qua tại kỳ họp HĐND huyện bảo đảm hợp hiến, hợp pháp, 

phù hợp với thực tiễn. Duy trì và thực hiện tốt các quy chế phối hợp công tác với 

UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, góp phần thực hiện tốt 

nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Song công tác của Thường trực HĐND huyện vẫn 

còn một số hạn chế như: Trong năm, chưa tổ chức hoạt động giải trình tại phiên 

họp Thường trực Hội đồng nhân dân theo luật định. Công tác đôn đốc UBND huyện 

trong việc chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi các Ban HĐND 

huyện thẩm tra trình kỳ họp của HĐND huyện chưa sâu sát, kịp thời. Chỉ đạo hoạt 

động của Tổ đại biểu HĐND huyện có nội dung thiếu quyết liệt. Đại biểu HĐND 

huyện chưa phát huy vai trò của người đại biểu dân cử. 

Điều 2. Hoạt động chủ yếu của HĐND huyện trong năm 2023 

1. Về tổ chức kỳ họp: Chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp theo đúng quy định 

của pháp luật; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình chuẩn 

bị, tổ chức kỳ họp; nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, nghị quyết trình tại 

kỳ họp. 
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2. Tiếp tục tổ chức hoạt động khảo sát, giám sát của HĐND, Thường trực 

HĐND, các Ban HĐND huyện. Phân công các Tổ đại biểu HĐND giám sát theo 

luật định. Tham gia hoạt động khảo sát, giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, 

các Ban HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn khi được mời. 

3. Phối hợp tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước và sau các 

kỳ họp thường lệ, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến cơ quan, 

đơn vị liên quan. 

4. Tổ chức các hoạt động giải trình tại các phiên họp Thường trực HĐND 

huyện theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân năm 2015.  

5. Thực hiện công tác tiếp công dân và phối hợp tiếp công dân định kỳ theo 

quy định của pháp luật. Đôn đốc UBND huyện và các cơ quan giải quyết các kiến 

nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND huyện và đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân. 

6. Duy trì thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, 

UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. 

7. Tổ chức giao ban công tác giữa Thường trực HĐND huyện với Thường 

trực HĐND cấp xã. Chủ động phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 

HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị giao ban 

Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố tại huyện 

Bạch Thông. Tích cực tham gia các hoạt động chung của huyện. 

8. Thành lập Đoàn công tác của HĐND huyện đi học tập kinh nghiệm tại một 

số tỉnh bạn. 

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực 

HĐND tỉnh. 

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XX tổ 

chức thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND huyện Bạch Thông khoá XX, kỳ họp thứ bảy 

biểu quyết thông qua ngày 16  tháng 12 năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- TT HĐND tỉnh; 

- LĐ UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các 

cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- LĐ VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, TH HĐND. 

CHỦ TỊCH 

 

 
  

 
 

 

 

 

 Nguyễn Thanh Hà 
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