
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:       /TTr - HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày       tháng      năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc đổi  mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động 

Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương, khoá XVII

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30 tháng 01 năm 2019 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng 
nhân dân;

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 
XVII Tờ trình về việc đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động Hội đồng 
nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của HĐND. 
- Đổi mới và nâng cao nâng cao hiệu lực, hiêu quả hoạt động HĐND các 

cấp, đáp ứng yêu cầu về xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội theo 
tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. 

2. Yêu cầu
- Nội dung đổi mới phải có tính kế thừa kinh nghiệm của các nhiệm kỳ 

trước; đồng thời phải xác định được những nhiệm vụ, giải pháp đổi mới trọng 
tâm, đột phá để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng 
hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm của Thường trực HĐND, 
các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh và Văn phòng 
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, trách nhiệm các cơ quan có liên quan trong công tác 
phối hợp, thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN
1. Đối tượng
- Thường trực HĐND các cấp.
- Các Ban HĐND các cấp.
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- Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND các cấp.
- Uỷ ban nhân dân, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

các cấp phối hợp thực hiện.
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND - UBND 

cấp huyện, xã.
2. Phạm vi thực hiện
Thực hiện trong hoạt động HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 
1. Chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng (Đảng đoàn đối với cấp tỉnh) 

trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của HĐND, quan tâm đổi mới, nâng cao chất 
lượng kỳ họp HĐND và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động HĐND các cấp qua một số 
nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Tăng cường tổ chức các kỳ họp chuyên đề nhằm đáp ứng kịp thời yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời nâng cao chất lượng 
Nghị quyết của HĐND ban hành theo đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, có tính khả thi cao.

2.2. Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và dự kiến 
các kỳ họp chuyên đề trong năm để UBND các cấp chủ động chuẩn bị nội dung 
trình tại kỳ họp. 

Xây dựng chương trình kỳ họp khoa học, chặt chẽ, đảm bảo các nội dung, 
chương trình đề ra; đồng thời quan tâm dành nhiều thời gian cho đại biểu thảo 
luận, tham gia hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, tăng cường 
hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng đi đến tận cùng vấn đề nhằm 
giải quyết triệt để những vấn đề thực tiễn đặt ra, cử tri yêu cầu, nhất là các vấn 
đề bức xúc được dư luận, xã hội quan tâm.

Công tác điều hành của chủ tọa kỳ họp đảm bảo linh hoạt, khoa học; xây 
dựng kịch bản điều hành chi tiết, hợp lý; quan tâm định hướng nghị trường tập 
trung vào những vấn đề trọng tâm để tạo sự thống nhất trước khi kỳ họp thông 
qua các nội dung liên quan

Tăng cường thực hiện chuyển đổi số vào tổ chức kỳ họp và trong hoạt 
động của HĐND các cấp.

2.3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND thông 
qua hoạt động chất vấn và giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND: Cấp tỉnh tổ chức ít 
nhất 02 phiên giải trình/ năm; cấp huyện và cấp xã tổ chức ít nhất 01 phiên giải 
trình/năm tại phiên họp của Thường trực HĐND. 

Tăng cường các hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên, giám sát 
chuyên đề và các hoạt động tái giám sát. Khuyến khích việc thực hiện quyền 
giám sát của đại biểu HĐND tại nơi đại biểu cư trú, công tác hoặc địa phương 
nơi đại biểu ứng cử.
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2.4. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri theo hướng coi 
cử tri là trung tâm, tăng cường các hoạt động TXCT theo chuyên đề, TXCT theo 
ngành nghề, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân và người lao động.

2.5. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền: chú trọng đổi 
mới nội dung và hình thức Trang thông tin điện tử “Đại biểu dân cử tỉnh Hải 
Dương”; xem xét thiết lập chuyên mục diễn đàn cử tri để cử tri nêu ý kiến, kiến 
nghị về các vấn đề liên quan đến đời sống, phát triển kinh tế - xã hội địa 
phương…

2.6. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đại biểu HĐND các cấp; hiệu quả 
hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc HĐND thông qua các hoạt động 
tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND các cấp và tập huấn chuyên 
sâu về kỹ năng giám sát cho đại biểu là thành viên các Ban HĐND. Bố trí cán 
bộ, công chức cơ quan tham mưu giúp việc HĐND các cấp đảm bảo về số 
lượng, chất lượng và tính chuyên nghiệp…

Trên đây là Tờ trình về việc đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt 
động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021 - 2026, 
Thường trực HĐND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII xem xét, 
quyết định./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực UB MTTQ tỉnh;
- Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- TT HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Công tác HĐND, TTDN;
- Lưu VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

   Nguyễn Thị Ngọc Bích
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