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Thực hiện 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, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Thường 
trực và các Ban HĐND tỉnh khóa XVII năm 2021 như sau:

PHẦN 1

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ 

CÁC BAN HĐND TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Năm 2021 là năm diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 
cấp, là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ HĐND với nhiều khó khăn, thách 
thức, nhất là đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống 
kinh tế, xã hội. Trước bối cảnh trên, HĐND tỉnh khóa XVII đã chủ động đổi 
mới, linh hoạt cách thức tiến hành hoạt động vừa đáp ứng được yêu cầu nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả, vừa phù hợp với tình hình thực tiễn.

I. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

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

HĐND tỉnh khóa XVII đã tổ chức thành công 04 kỳ họp (01 kỳ họp 
thường lệ và 03 kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, thông qua một số nội dung 
quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để cụ thể hóa các mục tiêu 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 
XIII đề ra.

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII đã bầu, kiện toàn các chức 
danh lãnh đạo HĐND, UBND, các Ban HĐND, Ủy viên UBND tỉnh và Hội 
thẩm Tòa án nhân dân tỉnh. Kỳ họp thứ 3 là kỳ họp đầu tiên được tổ chức dưới 
hình thức trực tuyến với 12 điểm cầu trong toàn tỉnh (trong đó có tỉnh và TP Hải 
Dương là 01 điểm cầu và 11 điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố), việc tổ 
chức kỳ họp chuyên đề trực tuyến là sự điều chỉnh của Thường trực HĐND tỉnh 
nhằm thích ứng, phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong 
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giai đoạn hiện nay. Kỳ họp thứ 4 đã ban hành Nghị quyết về việc đổi mới, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương, 
nhiệm kỳ 2021 – 2026 triển khai xuyên suốt cả nhiệm kỳ tới HĐND các cấp. 
Việc tổ chức thường xuyên các kỳ họp chuyên đề với phương châm “Ngắn gọn 
- Khẩn trương - Kịp thời - Hiệu quả” là một trong những nội dung đổi mới 
sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, kịp thời 
ban hành các Nghị quyết nhằm phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chuẩn bị kỳ họp thứ 5 - kỳ họp thường lệ cuối năm, Thường trực HĐND 
tỉnh đã chủ động phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị 
thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp. Dự kiến HĐND tỉnh sẽ xem xét: 
10 báo cáo và 16 tờ trình của UBND tỉnh; 04 báo cáo, tờ trình của Thường trực 
HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban kinh tế - ngân sách và 
Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; thông báo kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 
XV; các báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh, báo cáo của các cơ quan tư pháp và 
thông qua 25 nghị quyết. Kỳ họp sẽ tổ chức phiên thảo luận, chất vấn và trả lời 
chất vấn, ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn để lãnh đạo, chỉ đạo 
tổ chức thực hiện và giám sát theo quy định.

2. Hoạt động giám sát:

2.1. Đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND 
tỉnh

Từ kỳ họp thứ nhất đến nay, HĐND tỉnh đã thông qua 56 nghị quyết, 
trong đó 48 nghị quyết UBND tỉnh trực tiếp triển khai, thực hiện. Trên cơ sở các 
nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh chủ động 
giám sát, chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện nghị 
quyết của HĐND tỉnh, xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân cấp huyện.

2.2. Giám sát thường xuyên

Thực  hiện Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021, Kế hoạch giám 
sát số 200/KH-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về “Việc 
thực hiện tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu từ đất giữa các cấp ngân sách trên địa 
bàn tỉnh và thực hiện cơ chế đặc thù về tiền đất đối với thành phố Hải Dương, 
thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn giai đoạn 2015-2020”, Thường trực 
HĐND tỉnh đã giám sát qua báo cáo đối với 12 huyện, thị xã, thành phố, Sở Tài 
Chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư và giám sát trực tiếp tại 09 UBND cấp huyện 
(thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện: 
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Bình Giang, Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Miện, Thanh Hà); gửi văn 
bản đến UBND, Thường trực HĐND cấp huyện xin ý kiến tham gia vào phương 
án tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách giai đoạn 
2022-2025. Báo cáo kết quả giám sát được trình tại kỳ họp thứ 4 - kỳ họp 
chuyên đề, là căn cứ để UBND tỉnh xây dựng tờ trình phân chia nguồn thu từ đất 
giai đoạn 2021-2025.

Chỉ đạo, phối hợp, điều hòa phối hợp hoạt động của các Ban: kinh tế - 
ngân sách, pháp chế, văn hóa - xã hội đảm bảo nhịp nhàng, có trọng tâm, trọng 
điểm và chất lượng giám sát, thẩm tra ngày càng được nâng lên.

3. Thực hiện thẩm quyền của HĐND tỉnh giữa các kỳ họp

Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII đã thống nhất với UBND tỉnh một số 
nội dung về: hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp 
khó khăn do dịch COVID-19; phương án bù hụt thu ngân sách tỉnh năm 2020; 
phương án xây dựng dự toán ngân sách năm 2022; phương án cắt giảm, tiết 
kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP đối với các đơn vị 
dự toán khối tỉnh; phương án hỗ trợ Công an tỉnh triển khai nhiệm vụ phòng, 
chống COVID-19 và hỗ trợ CBCS của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công 
an tăng cường phòng chống dịch tại Hải Dương; về việc chuyển nguồn tiết kiệm 
chi năm 2020 sang năm 2021; chuyển kinh phí còn dư phục vụ bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
sang kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19;  phương án sử 
dụng 50% tăng thu tiền sử dụng đất năm 2021 hiện đang tạm giữ lại tại ngân 
sách các cấp; điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị 
chuyên dùng cho Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương.

4. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo

*Trong công tác tiếp công dân, Thường trực HĐND tỉnh cùng với lãnh 
đạo UBND tỉnh duy trì hoạt động tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công 
dân của tỉnh. Từ ngày 01/7/2021 - 15/11/2021, Thường trực HĐND tỉnh đã tham 
gia 03 đợt tiếp công dân định kỳ với 46 lượt người (tháng 8, 9 do ảnh hưởng của 
dịch bệnh COVID-19, toàn tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, 
không tổ chức tiếp công dân định kỳ).

* Trong công tác tiếp nhận và xử lý đơn, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp 
nhận 14 đơn của công dân gửi đến, trong đó: Đơn tố cáo: 04 đơn (chiếm 29%), 
Đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh: 10 đơn (chiếm 71%).
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Qua xem xét, phân loại đơn, Thường trực HĐND tỉnh đã: hướng dẫn 01 
đơn để công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; lưu 13 đơn, do 
đơn có nội dung trùng lắp hoặc đơn đã được gửi đến đúng cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết. Không có đơn quá thời hạn mà không xử lý.

5. Một số hoạt động khác

Ngay sau khi công tác nhân sự được kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất, 
Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã hoàn thiện tờ trình, hồ sơ về công 
tác nhân sự của lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy viên các Ban HĐND tỉnh 
trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
thành lập Đảng đoàn và chỉ định các chức danh của Đảng đoàn HĐND tỉnh khóa 
XVII. Trình Thường trực Tỉnh ủy về việc  phân công Phó Chủ tịch Thường trực 
HĐND tỉnh khóa XVII. Phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban HĐND tỉnh.  Ban 
hành Nghị quyết: phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các 
huyện, thị xã, thành phố; về việc thành lập các Tổ đại biểu, phân công Tổ 
trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

- Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về “Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 
2021-2026” và ban hành Quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND khóa XVII. 
Xây dựng hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động của đại 
biểu và HĐND các cấp (có danh mục kèm theo).

- Tham dự các kỳ họp chuyên đề của HĐND các huyện, thị xã, thành phố. 
Tham gia lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Nội 
vụ tổ chức. Thành lập và ra mắt Câu lạc bộ nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân tỉnh và nữ lãnh đạo Hội đồng nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Hải Dương 
nhiệm kỳ 2021- 2026. Tham dự hội nghị tập huấn kỹ năng viết và biên tập tin, 
bài; quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử.

- Tham gia Đoàn Giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giám sát 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai việc thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng 
huyện, công tác tham mưu của một số giám đốc sở, ngành trong việc xây dựng 
Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động đối với các Ban HĐND tỉnh. 
Phân công các Ban xử lý các công việc đột xuất phát sinh trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ của HĐND tỉnh. 
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- Giao nhiệm vụ cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tiếp tục nâng cao 
chất lượng công tác tham mưu phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội và 
HĐND tỉnh.

- Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Đài 
PTTH tỉnh tiếp tục sản xuất và phát sóng chuyên mục: Đại biểu dân cử với cử 
tri.

- Tổ chức các hoạt động khác theo kế hoạch, chương trình của HĐND tỉnh.

II. Các Ban HĐND tỉnh

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII đã bầu các chức danh 
Trưởng, phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh. Lãnh đạo các Ban hoạt động chuyên 
trách, các ủy viên của Ban hoạt động kiêm nhiệm. Ngay sau kỳ họp, các Ban 
HĐND tỉnh đã chủ động ban hành Quy chế hoạt động của Ban nhiệm kỳ 2021-
2026; xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 và triển khai 
nhiều hoạt động giám sát theo lĩnh vực được phân công.

1. Giám sát chuyên đề

* Ban pháp chế

Giám sát về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp 
giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2021. Nội dung báo cáo 
giám sát chuyên đề được Ban trình tại kỳ họp thứ 4 - kỳ họp chuyên đề HĐND 
tỉnh

* Ban kinh tế - ngân sách

- Giám sát về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc xử lý 
nước thải tập trung tại các Cụm công nghiệp trên địa bàn. Nội dung báo cáo 
giám sát chuyên đề được Ban trình tại kỳ họp thứ 5 - kỳ họp thường lệ cuối năm.

* Ban văn hóa - xã hội

- Giám sát về thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở khám 
chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh. Nội dung báo cáo giám sát chuyên đề được 
Ban trình tại kỳ họp thứ 5 - kỳ họp thường lệ cuối năm.

2. Giám sát thường xuyên

* Ban pháp chế

- Việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên 
địa bàn tỉnh.
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- Giám sát việc giải quyết các vụ việc dân sự về đất đai của Tòa án nhân 
dân hai cấp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2021.

* Ban kinh tế - ngân sách

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban đã tham mưu, 
xây dựng phương án chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh 
Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026.

- Giám sát việc xây dựng hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường 
xuyên ngân sách địa phương năm 2021 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; 
việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa các 
cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Giám sát công tác quản lý về quy hoạch đô thị và quản lý trật tự đô thị 
trên địa bàn tỉnh.

* Ban văn hóa - xã hội

Ban đã tiến hành làm việc với các đơn vị liên quan về việc: thực hiện thí 
điểm cơ chế tự chủ của trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn - thành phố Hải 
Dương từ năm học 2017-2018 đến nay; công tác quản lý nhà nước đối với người 
lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra các Ban tiến hành làm việc với các ngành liên quan để chuẩn bị  
các báo cáo thẩm tra cho kỳ họp cuối năm.

3. Một số hoạt động khác

- Lãnh đạo Ban tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về 
việc thực hiện tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu từ đất giữa các cấp ngân sách trên 
địa bàn tỉnh và thực hiện cơ chế đặc thù về tiền đất đối với thành phố Hải 
Dương, thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn giai đoạn 2015-2020.

- Nghiên cứu, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xây dựng phương 
án chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải 
Dương nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tham gia lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 do 
Bộ Nội vụ tổ chức. Tham dự Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ nữ đại biểu Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân tỉnh và nữ lãnh đạo Hội đồng nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh 
Hải Dương nhiệm kỳ 2021- 2026; Hội nghị tập huấn kỹ năng viết và biên tập 
tin, bài; quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử. Tham gia ý kiến vào dự thảo 
Đề án “Hệ thống giám sát, điều hành thông minh Hội đồng nhân dân”.
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- Lãnh đạo Ban kinh tế - ngân sách tham gia: Đoàn kiểm tra của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai việc thực 
hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các công trình trọng 
điểm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 
2020-2025; Đoàn giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giám sát công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai việc thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng 
huyện,công tác tham mưu của một số giám đốc sở, ngành trong việc xây dựng 
Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Tham dự các cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, họp lãnh đạo UBND 
tỉnh, các cuộc họp của các sở, ban, ngành tổ chức có liên quan đến nội dung 
công việc của các Ban ở địa phương.

- Tham dự các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh và tham gia đóng góp 
ý kiến đối với các dự thảo văn bản, hướng dẫn khi được Thường trực HĐND 
tỉnh phân công.

- Tham mưu xử lý các công việc phát sinh theo sự phân công của Thường 
trực HĐND tỉnh, đặc biệt là giải quyết các vướng mắc khi tổ chức thực hiện các 
nghị quyết của HĐND tỉnh.  

- Thực hiện các hoạt động khác theo sự chỉ đạo, phân công của Thường 
trực HĐND tỉnh và chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

III. Hoạt động của đại biểu HĐND và Tổ đại biểu HĐND tỉnh

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND đã ban Nghị quyết về việc 
thành lập các Tổ đại biểu, phân công Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND 
tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh 
về hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Thành lập nhóm zalo trao đổi, kết nối 
hoạt động của HĐND với đại biểu HĐND tỉnh. Tuy nhiên hoạt động của một số 
đại biểu HĐND và Tổ đại biểu còn hạn chế, việc gửi phiếu hoạt động của đại 
biểu chưa thường xuyên, còn ít đại biểu gửi ý kiến chất vấn đến Thường trực 
HĐND tỉnh. 

IV. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và 
các Ban HĐND có nhiều chuyển biến tích cực, thường xuyên đổi mới, linh hoạt 
và phù hợp với thực tiễn, đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo 
luật định và chương trình công tác đã đề ra. Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ 
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họp được tổ chức chu đáo, đảm bảo nội dung, chương trình, được cử tri và nhân 
dân đồng tình, đánh giá cao. Tiến độ và chất lượng hoàn thành công việc được 
nâng lên. Tích cực ứng dụng CNTT trong truy cứu tài liệu và phục vụ thông tin 
chung tại kỳ họp và thông tin tới đại biểu. Công tác ứng dụng chuyển đổi số 
phục vụ các kỳ họp ngày càng được hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

Chất lượng, hiệu quả các kỳ họp HĐND tỉnh ngày càng được đổi mới và 
nâng lên. HĐND tỉnh đã tổ chức 05 kỳ họp trong đó có 03 kỳ họp chuyên đề để 
kịp thời giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động trong chỉ đạo, điều hòa, phối hợp 
hoạt động giữa Thường trực với các Ban HĐND tỉnh. Hoạt động giám sát tiếp 
tục phát huy hiệu quả, hiệu lực của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương. 
Lựa chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm, sâu sát vấn đề thực tiễn đặt ra. Kiến 
nghị sau giám sát được UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh 
quan tâm thực hiện. Chương trình giám sát phù hợp với tình hình nhiệm vụ của 
tỉnh và diễn biến dịch COVID-19.

2. Hạn chế

Trong một thời gian ngắn, HĐND đã tổ chức 05 kỳ họp nên công tác báo 
cáo của UBND tỉnh, các sở, ngành có lúc chưa kịp tiến độ, chất lượng, một số 
nội dung còn hạn chế. Số lượng biên chế của cơ quan tham mưu cho HĐND còn 
thiếu và chất lượng không đồng đều.

Thành viên các Ban HĐND tỉnh chủ yếu là kiêm nhiệm nên đôi lúc còn 
chưa đáp ứng được thời gian để thực hiện các hoạt động giám sát theo chương 
trình, kế hoạch.

PHẦN 2

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

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 của HĐND tỉnh tại các kỳ họp để các ngành, địa phương chủ 
động triển khai thực hiện.

2. Hoạt động giám sát

 Căn cứ vào nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát và chương 
trình xây dựng nghị quyết năm 2022 của HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban 
HĐND tỉnh xây dựng chương trình công tác năm 2022. Trong đó tăng cường tổ 
chức hoạt động chất vấn và giải trình giữa hai kỳ họp. Tăng cường các hoạt 
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động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề và các hoạt động tái giám sát 
của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và của Tổ đại biểu HĐND. 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 cư trú. Theo dõi, đôn đốc các sở ngành 
địa phương trong việc trả lời ý kiến, kiến nghị, đơn khiếu nại, tố cáo của công 
dân...

3. Tổ chức các kỳ họp

- 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. 

- Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị kỳ họp: Thường trực HĐND tỉnh 
chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và sẵn sàng tổ chức 
các kỳ họp chuyên đề trong năm 2022 để UBND tỉnh chủ động chuẩn bị nội 
dung trình tại kỳ họp HĐND. Xây dựng chương trình kỳ họp khoa học, chặt chẽ, 
hiệu quả đảm bảo các nội dung, chương trình đề ra. Dành nhiều thời gian cho 
đại biểu thảo luận, tham gia hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, 
giảm thời lượng trình bày các báo cáo, tờ trình. Chủ động tiến hành các kỳ họp 
theo hình thức phù hợp. 

- Đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp theo hướng đi 
đến tận cùng của vấn đề, chất vấn 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.

- Các Ban nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình và 
dự thảo Nghị quyết.

- Đổi mới 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, góp phần nâng cao chất lượng điều hành và ra quyết 
định tại kỳ họp.

- Tăng cường thực hiện chuyển đổi số vào các hoạt động của kỳ họp.

4. Các hoạt động khác

- Nâng cao chất lượng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành theo đúng 
quy định của pháp luật, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền 
các cấp, có tính khả thi cao. Hạn chế tối đa việc cải sửa, hủy Nghị quyết vì 
không đúng quy định.
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- Tích cực đổi mới hình thức, phương thức tiếp xúc cử tri theo hướng coi 
cử tri là trung tâm. Tăng cường các hoạt động tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, 
tiếp xúc cử tri theo ngành nghề, đối thoại trực tiếp với nhân dân và người lao 
động...

- Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh. Tăng cường 
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 của các Ban 
HĐND.

- Định kỳ tổ chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND hai cấp tỉnh, 
huyện.

- Tham dự các Hội nghị, Hội thảo do các Ban, Ủy ban của Quốc hội, Hội 
nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố ĐBSH và DHBB.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND 
tỉnh khóa XVII năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, kính trình 
HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để báo cáo);
- Chính phủ;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh
- Các đại biểu tham dự kỳ  họp;
- Lãnh đạo và CV VP Đoàn ĐBQH và 
HĐND tỉnh
- Lưu VT,

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

          Nguyễn Thị Ngọc Bích
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