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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động của Thường trực  

và các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 

 (Báo cáo trình tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XVI) 

   

 Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát 

của Quốc hội và HĐND năm 2015, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt 

động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 như sau: 

I. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 

1. Hoạt động giám sát 

1.1. Giám sát việc ban hành văn bản quy pháp pháp luật 

Tại kỳ họp cuối năm 2016, HĐND các cấp tỉnh Hải Dương đã tổ chức 

thành công các kỳ họp HĐND và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, kịp 

thời để UBND các cấp, các ngành, địa phương làm căn cứ triển khai, tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ngay sau kỳ họp, 

Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã tập trung giám sát UBND tỉnh trong việc 

tổ chức, thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh; giám sát việc ban hành nghị quyết 

của HĐND các huyện, thành phố, thị xã. UBND tỉnh, HĐND cấp huyện đã ban 

hành các quyết định, nghị quyết theo đúng quy định và tạo điều kiện thuận lợi 

cho các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch. 

1.2. Giám sát chuyên đề 

Căn cứ Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017 

và Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh đã 

thành lập Đoàn và xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề về “Kết quả thực hiện 

kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất để thực hiện các dự án từ năm 2004 đến năm 

2015”. Qua hoạt động giám sát, Đoàn đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà 

nước về đất đai trên địa bàn tỉnh thông qua việc lập, tổ chức thực hiện kế hoạch 

sử dụng đất giai đoạn 2004-2015 và kết quả thực hiện các quyết định của HĐND 

tỉnh; đồng thời có những đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ 

ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh 

vực đất đai nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đất đai.  

Thực hiện kế hoạch, sau khi giám sát qua báo cáo, Đoàn đã tiến hành 

giám sát trực tiếp UBND tỉnh, sở Tài nguyên - Môi trường, 07 UBND huyện, 

thành phố, thị xã và 20 doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án có sử dụng đất trên 
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địa bàn tỉnh; sau giám sát, Đoàn đã thông báo ý kiến kết luận của Đoàn đến các 

địa phương, doanh nghiệp. Kết quả giám sát sẽ được Thường trực HĐND tỉnh 

báo cáo trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVI. 

2. Hoạt động chất vấn giữa hai kỳ họp 

Thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, 

trong tháng 5/2017, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên chất vấn công tác  

đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2016 đối với Giám đốc sở 

Lao động  - Thương binh và Xã hội và một số cơ quan liên quan. Nội dung chất 

vấn tập trung vào những vấn đề được đại biểu, cử tri trong tỉnh quan tâm, đề 

nghị làm rõ, như: hệ thống cơ sở dạy nghề; việc sử dụng nguồn ngân sách nhà 

nước cho công tác đào tạo nghề; số lượng lao động nông thôn được học nghề 

hàng năm…phiên chất vấn đã đảm bảo yêu cầu đề ra; Giám đốc sở Lao động  - 

Thương binh và Xã hội đã nghiêm túc, thẳng thắn làm rõ, tiếp thu và nhận trách 

nhiệm. Trên cơ sở những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế cần khắc phục, 

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương nghiêm 

túc triển khai thực hiện, tiếp tục coi trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả Đề 

án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. 

3. Công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, Thường trực HĐND tỉnh đã cùng với 

lãnh đạo UBND tỉnh duy trì tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 3, tuần 

đầu tiên của tháng. Sáu tháng đầu năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ 

chức 05 đợt tiếp công dân với trên 480 lượt người, trong đó có 12 lượt đoàn 

đông người. Các nội dung chủ yếu là khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý, sử 

dụng đất đai, ô nhiễm môi trường và chế độ chính sách. 

Trong công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư, Thường trực HĐND tỉnh đã 

tiếp nhận 28 đơn thư của công dân gửi đến, trong đó có: 9 đơn tố cáo, chiếm 

32,1%; 19 đơn khiếu nại và kiến nghị, phản ánh, chiếm 67,9%. Nội dung các 

đơn hầu hết liên quan đến tranh chấp đất đai, quyền sở hữu tài sản, giải quyết 

chế độ chính sách, tố cáo hành vi của một số cá nhân. Qua xem xét, phân loại 

đơn, Thường trực HĐND tỉnh đã trực tiếp trả lời 01 câu hỏi của bạn đọc trên 

chuyên mục hỏi đáp của Cổng thông tin điện tử tỉnh, chuyển 19/28 đơn (chiếm 

67,9%) đơn đến các cơ quan, đơn vị, các sở, ngành, UBND cấp huyện để xem 

xét, trả lời công dân (mỗi một đơn thư chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết đều có văn bản thông báo riêng gửi đến công dân); lưu 06 đơn do có nội 

dung khiếu nại, tố cáo trùng lắp hoặc đã có ý kiến trả lời của các cơ quan,  01 

đơn có nội dung không rõ ràng; không xem xét 01 đơn do nặc danh. Không có 

đơn thư đến thời hạn mà không được xử lý.  
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4. Thực hiện thẩm quyền của HĐND tỉnh giữa các kỳ họp 

Sáu tháng đầu năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất với 

UBND tỉnh một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh, cụ thể như sau: 

- Kéo dài thời gian thực hiện và chuyển nguồn vốn đầu tư XDCB năm 

2016 sang năm 2017. 

- Chấp thuận thu hồi trên 138 ha đất để thực hiện 26 dự án; cho phép 

chuyển mục đích sử dụng trên 62 ha đất trồng lúa để thực hiện 35 dự án, công 

trình trên địa bàn tỉnh năm 2017. 

- Chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công 

trình Đường trục Bắc - Nam, tỉnh Hải Dương; quyết định chủ trương đầu tư dự 

án: Đường Tây Nguyên kéo dài và đoạn tuyến thuộc đường trục chính thị trấn 

Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ. 

- Cho ý kiến việc đề nghị quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017; 

điều chỉnh, đặt tên một số tuyến đường tỉnh. 

- Điều chuyển biên chế hành chính nhà nước, biên chế viên chức của một 

số sở, ngành do chuyển chức năng, nhiệm vụ. 

- Phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương tạo nguồn cải 

cách tiền lương năm 2015 và 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2016. 

- Cho phép điều tiết 100% số tiền thu sử dụng đất khu dân cư phía Đông 

thị trấn Thanh Hà cho ngân sách huyện Thanh Hà. 

- Tạm ứng tồn ngân quỹ Kho bạc Nhà nước cho dự án đầu tư xây dựng 

đường trục Bắc - Nam. 

5. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh 

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI, Thường trực HĐND 

tỉnh đã chủ động phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị 

liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ 4 và 

hoạt động tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu HĐND tỉnh. Tại kỳ họp, HĐND 

tỉnh dự kiến xem xét, thông qua: 06 báo cáo, 04 tờ trình của UBND tỉnh; báo 

cáo giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng 

đất, thu hồi đất để thực hiện các dự án từ năm 2004 đến năm 2015”, Ban kinh tế 

- ngân sách báo cáo giám sát chuyên đề về “Kết quả thực hiện nghiên cứu và 

ứng dụng đề tài, dự án khoa học - công nghệ sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà 

nước trên đại bàn tỉnh";  báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các ban 

HĐND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh 

thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến 

nghị của nhân dân với chính quyền; báo cáo của các cơ quan Tòa án, Viện kiểm 
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sát, Thi hành án dân sự tỉnh và Thông báo kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 

XIV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh. Kỳ họp dự kiến thông qua 07 

nghị quyết. 

6. Công tác phối hợp 

Thường trực HĐND tỉnh tham dự các cuộc họp của UBND tỉnh và tham 

gia ý kiến trực tiếp với UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết 

các vấn đề thuộc thẩm quyền. Thông qua đó Thường trực HĐND tỉnh đã thực 

hiện chức năng giám sát đối với các hoạt động của UBND tỉnh. 

Trong hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, Ủy ban 

MTTQ tỉnh và lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh đều được mời tham gia đầy đủ, đảm 

bảo đúng quy chế. 

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động tham gia ý kiến vào 

dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn 

ĐBQH, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh năm 2016; tham gia, đóng góp ý 

kiến vào bản dự thảo sửa đổi Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, 

UBND, Ủy ban MTTQ và Đoàn ĐBQH tỉnh. 

7. Một số hoạt động khác 

Sáu tháng đầu năm 2017, cùng với các hoạt động giám sát Thường trực 

HĐND tỉnh đã hoàn thành các hoạt động khác, như: 

- Hoàn thiện các văn bản của Thường trực HĐND tỉnh về: Quy chế hoạt 

động; phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Ủy viên Thường trực 

HĐND tỉnh; thành lập Ban Biên tập và các văn bản liên quan đến hoạt động của 

Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh. 

- Tổ chức thành công Hội thảo “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, 

xây dựng tổ chức bộ máy HĐND các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và qua 

đó đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo 

của Đảng đối với HĐND các cấp.  

- Tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND 2 cấp (tỉnh, huyện);  

tham dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng 

sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ tại Quảng Ninh và phối hợp với Viện Nhà nước 

và Pháp luật tổ chức tọa đàm khoa học về thực hiện nguyên tắc pháp quyền 

trong thực tiễn của tỉnh Hải Dương… 

- Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho 433 

đại biểu HĐND cấp huyện, 6.656 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021; 

xây dựng các báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ, ngành 

Trung ương và Tỉnh ủy về các nội dung hoạt động của HĐND. 
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II. Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh 

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình hoạt động giám sát 

năm 2017, các Ban đã chủ động xây dựng chương trình công tác 6 tháng đầu 

năm, triển khai hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; đồng thời 

các đồng chí lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát chuyên đề 

của Thường trực HĐND tỉnh về “Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất, thu 

hồi đất để thực hiện các dự án từ năm 2004 đến năm 2015”; tham gia ý kiến các 

dự án luật của Quốc hội; dự các cuộc họp của UBND tỉnh, các ngành, địa 

phương theo lĩnh vực; dự các hội nghị tập huấn, hội thảo do các Ủy ban của 

Quốc hội tổ chức và Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh đồng bằng 

sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ tổ chức tại Quảng Ninh.  

 1. Hoạt động giám sát  

1.1. Ban pháp chế 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã chú trọng 

giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; giám sát 

việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về việc giao biên chế cho 

các cơ quan Đảng, MTTQ, các đoàn thể và biên chế hành chính nhà nước, biên 

chế các đơn vị, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 và công tác quản lý trật tự 

đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2016, quý I/2017. Sau các cuộc giám sát, Ban thông 

báo kết quả giám sát, kiến nghị các cơ quan, đơn vị chịu giám sát tiếp thu, thực 

hiện. 

1.2. Ban kinh tế - ngân sách 

Sáu tháng đầu năm 2017, Ban kinh tế - ngân sách triển khai hoạt động 

giám sát chuyên đề về “Kết quả thực hiện nghiên cứu và ứng dụng đề tài, dự án 

khoa học - công nghệ sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước trên đại bàn 

tỉnh”, đồng thời tiến hành giám sát qua báo cáo, giám sát trực tiếp đối với sở 

Khoa học - Công nghệ và 04 đơn vị trực tiếp thực hiện đề tài, dự án. Bên cạnh 

việc giám sát trực tiếp, Ban đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát phiếu điều tra 

xã hội học tới các đối tượng sử dụng thành quả của các đề tài, dự án khoa học và 

công nghệ. Kết quả giám sát được ban báo cáo trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh 

khóa XVI .  

Đối với hoạt động giám sát thường xuyên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của 

Thường trực HĐND tỉnh, Ban kinh tế - ngân sách đã tiến hành giám sát tại ngân 

hàng chính sách xã hội tỉnh về kết quả huy động và sử dụng vốn vay của ngân 

hàng trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Qua 

hoạt động giám sát, Ban đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ngân hàng 

chính sách xã hội trong thời gian qua. Hoạt động cho vay đã đến được đúng đối 



6 

 

tượng cần vay, nguồn vốn vay cũng được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích; tỷ lệ 

dư nợ quá hạn và nợ khoanh ở mức 0,09%. 

1.3. Ban văn hóa - xã hội 

Thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2017 và sự phân công 

của Thường trực HĐND tỉnh, Ban đã tiến hành giám sát qua báo cáo việc thực 

hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

giai đoạn 2010-2016 và việc thực hiện Luật Thể dục thể thao gửi Ủy ban Văn 

hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Tổ chức giám 

sát, khảo sát thực tế một số cơ quan, đơn vị về công tác quản lý nhà nước về 

dịch vụ văn hóa, giải trí; công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ các di tích lịch sử, văn 

hóa; công tác quản lý, tổ chức lễ hội đầu năm 2017; việc sử dụng lao động nữ từ 

35 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý báo chí xuất bản tại sở Thông 

tin - Truyền thông và công tác hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài ra, trong tháng 5/2017, Ban đã tham mưu cho Thường trực HĐND 

tỉnh tổ chức phiên chất vấn về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh đối với Sở LĐ-TB-XH và một số sở, 

ngành liên quan. Sau phiên chất vấn, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh 

ban hành Thông báo kết luận gửi các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện. 

2. Công tác chuẩn bị kỳ họp 

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVI và thực hiện sự phân 

công của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban đã chủ động xây dựng kế hoạch làm 

việc với các đơn vị, địa phương để thẩm tra nội dung các báo cáo, tờ trình do 

UBND tỉnh trình tại kỳ họp.  

- Ban Pháp chế tiến hành làm việc với các ngành nội chính như: Thanh 

tra, Viện kiểm sát, Tòa án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh 

về tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh. 

- Ban kinh tế - ngân sách làm việc với các sở, ngành Tài chính, Cục thuế, 

Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước tỉnh về tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng 

đầu năm 2017 và thẩm tra tờ trình về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với 

khai thác khoáng sản. 

- Ban văn hóa - xã hội giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã 

hội 6 tháng đầu năm 2017 đối với các sở, ngành: Y tế, Văn hóa Thể thao Du 

lịch, Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Thông tin Truyền 

thông, Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng kế hoạch thẩm tra các nội dung: điều 

chỉnh mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng 

nghề, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc 
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tỉnh quản lý năm học 2017-2018 và lộ trình đến năm 2020 – 2021; giá dịch vụ 

khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương; đồng 

thời tham gia đoàn thẩm tra liên ngành khảo sát trực tiếp tại các bệnh viện để có 

căn cứ thẩm tra nội dung đề nghị tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh cho các 

bệnh viện thuộc sở Y tế năm 2018. 

III. Đánh giá chung  

Sáu tháng đầu năm 2017, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã hoàn 

thành tốt chương trình công tác đề ra. Thường trực HĐND tỉnh duy trì và tổ 

chức họp thường kỳ mỗi tháng 01 lần. Tại phiên họp đã thảo luận và thống nhất 

một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh để tiếp tục triển khai thực 

hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động 

trong việc chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động với các Ban HĐND tỉnh. Hoạt 

động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề tiếp tục được coi trọng; nội 

dung giám sát đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân và tình hình thực tế của 

địa phương. Phiên chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND tỉnh tuy được tổ 

chức lần đầu nhưng được chuẩn bị chu đáo, đạt hiệu quả cao. Chất lượng các 

báo cáo thẩm tra của các Ban ngày càng được nâng cao, cung cấp nhiều thông 

tin và là căn cứ quan trọng để các đại biểu xem xét, quyết định. Công tác chuẩn 

bị, tổ chức kỳ họp, hoạt động tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và hoạt động 

tiếp xúc cử tri của đại biểu cơ bản đáp ứng yêu cầu. Việc thực hiện quy chế phối 

hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh 

và Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục được duy trì hiệu quả. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Thường trực 

và các Ban HĐND tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Chất lượng giám 

sát chưa đạt được như mong muốn; vẫn còn có đại biểu chưa dành thời gian thỏa 

đáng để tham gia hoạt động giám sát theo yêu cầu của Thường trực, các Ban. 

Việc bố trí thời gian, chương trình một số cuộc giám sát của Thường trực và các 

Ban chưa khoa học. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau 

giám sát, trả lời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân của một số đơn vị, địa 

phương chưa thực sự nghiêm túc và được chú trọng. 

IV. Một số nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2017 

1. Triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh 

- Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đôn đốc, giám sát việc triển khai, 

cụ thể hóa Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh để các ngành, 

địa phương chủ động triển khai thực hiện. 
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2. Hoạt động giám sát 

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh xây dựng chương trình 

công tác 6 tháng cuối năm 2017. Các Ban tiếp tục giám sát việc triển khai thực 

hiện nghị quyết của HĐND tỉnh theo lĩnh vực được phân công; tiến hành các hoạt 

động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; xây dựng kế hoạch và làm việc 

với các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý để chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2017. 

- Tăng cường các hoạt động giám sát, lựa chọn nội dung giám sát được 

đông đảo cử tri quan tâm; theo dõi, đôn đốc các sở, ngành địa phương trong việc 

thực hiện các kiến nghị sau giám sát; việc trả lời ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu 

nại, tố cáo của công dân… 

3. Tổ chức kỳ họp cuối năm 2017 

- Thường trực HĐND tỉnh chủ động phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban 

MTTQ tỉnh trong việc xây dựng nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp cuối 

năm 2017. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp, hoạt động giám sát, chất vấn 

và trả lời chất vấn tại các kỳ họp. 

4. Các hoạt động khác 

- Lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch để tổ chức phiên chất vấn, giải 

trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. 

- Thực hiện định kỳ lịch tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân của tỉnh. 

- Tham dự các Hội nghị, hội thảo do các Ban, Ủy ban của Quốc hội tổ 

chức; Tham gia Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng 

bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sáu tháng đầu năm và một số 

nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2017 của Thường trực và các Ban 

HĐND tỉnh, xin trình HĐND tỉnh./. 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ quốc hội; 

- Chính phủ; (để báo cáo) 

- Thường vụ Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các đại biểu tham dự kỳ họp; 

- Lãnh đạo và CV VP HĐND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TP, TX; 

- Lưu VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

(Đã ký) 
 

Nguyễn Thanh Mai 

 


