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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng,  

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã  

  

 Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, trong 6 tháng đầu năm Thường 

trực HĐND thị xã đã chỉ đạo, điều hòa, phối hợp thực hiện các mặt công tác, đạt 

một số kết quả, cụ thể như sau: 

 I. Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của HĐND 

 Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-HĐND, ngày 16/12/2021 của HĐND về 

việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022, Thường trực HĐND đã phối hợp với 

Uỷ ban nhân dân (UBND), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

(UBMTTQVN), các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các ngành có liên 

quan tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 4; tổ chức thành công kỳ họp thứ 

5 (kỳ họp chuyên đề); hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của HĐND thị xã.  

 Công tác chuẩn bị cho kỳ họp chặt chẽ và chu đáo, trước kỳ họp, Thường 

trực HĐND sớm tổ chức triển khai kế hoạch nhằm chuẩn bị tốt các nội dung trình 

tại kỳ họp; quy định thời gian tiếp xúc cử tri; họp Tổ đại biểu HĐND để trao đổi, 

thảo luận các văn kiện trình kỳ họp. Tại kỳ họp, các văn bản chính được trình bày 

tóm tắt để dành nhiều thời gian cho đại biểu thảo luận trước khi quyết định các nội 

dung quan trọng. Chủ tọa điều hành các phiên họp theo đúng nội dung chương 

trình được HĐND thị xã thông qua, thể hiện được tinh thần dân chủ, nghiêm túc, 

trách nhiệm, khách quan, đảm bảo thời gian quy định.   

 2. Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực HĐND 

 Hàng tháng Thường trực HĐND thị xã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm 

đánh giá kết quả hoạt động tháng qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng tiếp 

theo. Qua đó đề nghị UBND thị xã quan tâm chỉ đạo thực hiện các ý kiến, kiến 

nghị của Đoàn khảo sát, giám sát HĐND đồng thời gắn với giải quyết các kiến nghị 

của cử tri, tổ đại biểu HĐND gửi đến kỳ họp của HĐND được các ngành hứa sẽ 

giải quyết. 

 Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND thị xã chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết cho công tác tổ chức kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) và kỳ họp thứ 6; thực hiện việc 

cung cấp tài liệu qua hệ thống quản lý văn bản điều hành và cổng thông tin điện tử 

của thị xã kịp thời để đại biểu chủ động nghiên cứu. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND thị xã đã xem xét, thống 

nhất 01 tờ trình của Thường trực HĐND về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND 

thị xã  do chuyển  công tác khỏi địa bàn và 03 tờ trình của UBND thị xã về: bầu bổ 
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sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy viên UBND; tờ trình về việc tổ chức lại 

Văn phòng HĐND và UBND thị xã;  

 3. Về kết quả thực hiện chương trình giám sát, khảo sát: 

- Hoạt động giám sát tại kỳ họp: Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 6, Thường 

trực HĐND đã thống nhất với các cơ quan chức năng về chương trình, nội dung và 

thời gian trình các văn bản để đại biểu, Thường trực, các Ban của HĐND xem xét 

cho ý kiến, thẩm tra và quyết định theo luật định đối với 16 báo cáo, 03 tờ trình và 

06 nghị quyết. Chỉ đạo các Ban và Tổ đại biểu HĐND thị xã đề xuất nhóm vấn đề 

chất vấn và nội dung cần thảo luận tại hội trường. 

- Giám sát chuyên đề: Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 

06/7/2021 của HĐND thị xã về chương trình hoạt động giám sát năm 2022, 

Thường trực HĐND thị xã đã xây dựng Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 

19/01/2022 về Kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND thị xã năm 2022. Trong 

6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND tổ chức 02 cuộc khảo sát và 02 cuộc 

giám sát: 

+ Khảo sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

+ Khảo sát việc cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo và hộ cận nghèo; việc thực 

hiện công tác điều tra, rà soát bình xét, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa 

bàn thị xã năm 2021; 

+ Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế, phí và lệ phí trên địa 

bàn thị xã Vĩnh Châu; 

+ Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 

4 của HĐND thị xã khóa XII. 

 Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân còn tham gia cùng với đoàn 

giám sát của tỉnh đến giám sát tại địa phương về việc triển khai, thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh. 

 4. Về điều hòa, phối hợp công tác với các Ban của HĐND thị xã: 

Thường trực HĐND phân công các Ban của HĐND thẩm tra các báo cáo, tờ 

trình, nghị quyết tại các kỳ họp; chỉ đạo các Ban HĐND xây dựng kế hoạch giám 

sát năm 2022 với các nội dung: Giám sát về Công tác quản lý trật tự đô thị trên địa 

bàn thị xã; Giám sát tuân thủ pháp luật trong công tác xét xử của Tòa án nhân dân 

thị xã Vĩnh Châu; Giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu. 

 5. Về mối liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thị xã: 

  Thường trực HĐND thị xã luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với các Tổ đại biểu 

và đại biểu HĐND; mời tham dự các cuộc giám sát của Thường trực, các Ban 

HĐND khi giám sát tại các xã, phường để Tổ đại biểu nắm bắt, theo dõi, giám sát. 

Trước và sau mỗi kỳ họp HĐND tổ chức cho các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND 

thực hiện việc tiếp xúc cử tri nơi địa bàn đắc cử, tổ chức họp tổ đóng góp ý kiến đối 
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với các văn kiện trình tại kỳ họp góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp. Bên cạnh 

đó, để phục vụ cho đại biểu chuẩn bị tốt nội dung đến dự kỳ họp, Thường trực 

HĐND thị xã chủ động xây dựng gợi ý thảo luận tại tổ, đồng thời cung cấp đầy đủ 

các văn bản, tài liệu liên quan, làm cơ sở cho đại biểu nghiên cứu thảo luận và thực 

hiện quyền chất vấn tại kỳ họp.  

Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ cho đại biểu đảm bảo đúng quy 

định theo Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 26/7/2016 của HĐND tỉnh quy 

định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND 

các cấp trên địa bàn và Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 28/02/2022 của 

HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm 

hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 – 2026. 

 6. Về hoạt động phối hợp với UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN 

thị xã: 

 Thực hiện theo quy chế phối hợp, trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực 

HĐND thị xã phối hợp với UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã được 

thể hiện trên các lĩnh vực cụ thể sau: 

 - Đối với UBND thị xã: Thường trực HĐND thường xuyên phối hợp trong 

việc chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức kỳ họp đảm bảo theo yêu cầu kế 

hoạch và ngày càng có chất lượng. Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết 

quả giải quyết các ý kiến chất vấn, các kiến nghị sau giám sát, kiến nghị của cử tri, 

phần lớn ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền UBND thị xã được trả lời đầy đủ, 

nghiêm túc. 

 - Đối với Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã: Thường trực HĐND phối 

hợp chặt chẽ trong việc tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; 

trao đổi, góp ý, kiến nghị những vấn đề bức xúc được HĐND và UBMTTQVN thị 

xã quan tâm. 

 7. Về công tác tiếp xúc cử tri và tiếp công dân: 

 - Về công tác tiếp xúc cử tri: Thường trực HĐND thị xã thực hiện tốt việc 

phối hợp với Ủy ban MTTQVN thị xã, Tổ Đại biểu tổ chức cho đại biểu HĐND 

tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp khá đầy đủ. Các cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri 

từng bước đổi mới, nhất là việc tham gia của các cơ quan chuyên môn, các ngành 

có liên quan nhằm kịp thời trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong 6 tháng 

đầu năm 2022, Thường trực HĐND phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN 

thị xã tổ chức 01 cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, qua đó tổng hợp những 

vấn đề kiến nghị của cử tri chuyển đến UBND thị xã và các ngành chuyên môn 

nhằm đưa ra hướng giải quyết cụ thể cơ bản giải quyết những vấn đề bức xúc tại 

địa phương. 

- Về công tác tiếp công dân: Thường trực HĐND thị xã luôn duy trì và thực 

hiện tốt công tác tiếp công dân tại cơ quan đúng theo luật định; phối hợp với 

UBND tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng và đối thoại trực tiếp với công 

dân liên quan đến những vấn đề bức xúc. Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực 
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HĐND đã tiếp 06 lượt công dân, nhận 05 đơn (các đơn được chuyển đến cơ quan, 

đơn vị giải quyết theo thẩm quyền). 

           Đánh giá chung: 

Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND thị xã tiếp tục nâng 

cao chất lượng hoạt động, chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp giám sát. 

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; Công tác kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và ý kiến, kiến nghị của cử tri được quan tâm thực hiện; thường 

xuyên giữ mối liên hệ và cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cần thiết cho đại biểu 

HĐND. Phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN và các 

ngành có liên quan chuẩn bị tốt nội dung, chương trình kỳ họp của HĐND thị xã.  

 Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế, khó khăn 

trong hoạt động như: Hoạt động giám sát việc chuẩn bị báo cáo của các đơn vị chịu 

sự giám sát đôi lúc chưa đạt yêu cầu, chưa đúng theo đề cương, thành phần tham 

dự của các đơn vị không đảm bảo theo yêu cầu kế hoạch của đoàn giám sát; Sau 

các đợt giám sát Thường trực HĐND có nhận xét đánh giá và kiến nghị nhưng 

chưa báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực HĐND thị xã để theo dõi, tổng hợp. 

            II. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

 Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2022 Thường 

trực HĐND thị xã tập trung thực hiện một số mặt công tác cụ thể như sau: 

 1. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã, Ban Thường trực 

UBMTTQVN và các ngành chức năng tổ chức tốt kỳ họp thứ kỳ họp cuối năm 

2022 của HĐND thị xã đảm bảo nâng cao chất lượng, trong đó chú trọng khâu 

chuẩn bị nội dung phải chặt chẽ, kịp thời, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian 

theo quy định. Chủ động điều hòa phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 

2 kỳ họp, thường xuyên đôn đốc UBND và các cơ quan chức năng thực hiện Nghị 

quyết của HĐND thị xã, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

 2. Chỉ đạo, điều hòa phối hợp với các Ban HĐND thị xã giám sát việc thực 

hiện nghị quyết HĐND; phân công các Ban HĐND thẩm tra, xem xét báo cáo, tờ 

trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Triển khai thực hiện tốt các nội dung, 

chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND thị xã, quan tâm nâng cao 

chất lượng và hiệu quả trong giám sát; thường xuyên theo dõi, đôn đốc kết quả giải 

quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các kiến nghị sau giám sát.  

 3. Giữ mối quan hệ chặt chẽ, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các Tổ 

đại biểu và đại biểu HĐND tham gia tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, họp tổ 

thảo luận, đóng góp văn kiện trình tại kỳ họp; kịp thời cung cấp những thông tin 

cần thiết có liên quan đến hoạt động của đại biểu HĐND. 

 4. Quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ đại biểu phối hợp với 

thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, phường tổ chức tiếp xúc cử tri 

trước và sau kỳ họp; tích cực tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện tốt các Nghị 

quyết của HĐND và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm góp phần cùng chính 
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quyền các cấp chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội 

của địa phương. 

 5. Tham gia, phối hợp cùng Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND 

tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đến giám sát, khảo sát tại thị xã nhằm góp phần hoàn 

thành nhiệm vụ chung. 

 6. Phối hợp tổ chức tốt công tác tiếp công dân của Thường trực HĐND, các 

Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND theo đúng quy định của Luật tổ chức 

chính quyền địa phương.  

 Trên đây là kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 của thường trực HĐND 

thị xã và phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022, xin kính trình kỳ họp 

thứ 6 của HĐND thị xã, khóa XII./. 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND, UBND tỉnh;  

- TT. TU, UBND, UBMTTQ thị xã; 

- Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã; 

- Đại biểu HĐND thị xã;  

- Các cơ quan (Đảng, CQ, ĐT); 

- TT. HĐND, UBND xã, phường; 

- Lưu: VT, LT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Trà Khol 
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