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HỘI ĐỔNG NHÂN DÂN
XÃ LÊ LỢI

Số:        /BC-HĐND

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

Lê Lợi, ngày 16 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của Thường trực HĐND

2 Ban HĐND xã năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

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 năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 
2015, Thường trực HĐND xã báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Thường 
trực HĐND, 2 Ban HĐND xã năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 
2023 như sau:

Năm 2022, do dịch bệnh COVID-19 kéo dài từ những năm trước và kéo 
dài đến những tháng đầu năm 2022 vì vậy đã ảnh hưởng tới phát triển kinh tế xã 
hội chung của tỉnh, của huyện và của xã. Đảng ủy, HĐND, UBND xã  đã kịp 
thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đầu 
năm 2022, sau dịch mọi hoạt động sản xuất , phát triển kinh tế đã có những bước 
phát triển và thu được kết quả đáng khích lệ hoàn thành tốt kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội mà Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề tra.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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

Năm 2022 Thường trực HĐND xã tổ chức 2 kỳ họp theo luật tổ chức 
HĐND và UBND. Để chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND xã, Thường trực HĐND 
xã phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ ban MTTQ xã tổ chức hội nghị liên tịch để 
thống nhất về thời gian, nội dung và chương trình của các kỳ họp.TT HĐND đã 
làm đúng theo kế hoạch đồng thời  Phân công các bộ phận chuyên môn chuẩn bị 
tốt các dự thảo tờ trình, Nghị quyết, các báo cáo trình trình kỳ họp đảm bảo 
đúng thời gian, Nội dung báo cáo đầy đủ, ngắn gọn để gửi đến các Đại biểu 
trước các kỳ họp theo đúng quy định.

Thường trực HĐND xã phối hợp chặt chẽ với UBND - Ủy ban MTTQ xã 
thống nhất với các Tổ đại biểu HĐND tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri ở 07 thôn 
để lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri về tâm tư nguyện vọng của cử tri, 
tổng hợp những ý kiến về những vấn đề mà cử tri quan tâm trình tại kỳ họp để 
Đại biểu HĐND xã xem xét có ý kiến tại kỳ họp, biểu quyết các Nghị quyết của 
kỳ họp sau đó chuyển Nghị quyết để UBND xã  chỉ đạo để các bộ phận chuyên 
môn thực hiện theo đúng chức năng và nhiệm vụ theo luật tổ chức Chính quyền 
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địa phương.

Trong quá trình điều hành kỳ họp, Chủ toạ kỳ họp đã dành nhiều thời 
gian cho việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp tạo không khí dân chủ và 
cởi mở. Các ý kiến của cử tri và các đại biểu quan tâm đều được giải trình trực 
tiếp tại kỳ họp và trả lời bằng văn bản để Đại biểu HĐND thông báo tới cử tri 
trong toàn xã. Sau mỗi kỳ họp các nghị quyết được thông qua, được báo cáo cấp 
trên và gửi đến các bộ phận đảm bảo đúng trình tự, đúng thẩm quyền và sát với 
tình hình địa phương, đồng thời các Tổ đại biểu HĐND báo cáo kết quả kỳ họp 
và động viên nhân dân thực hiện nghị quyết của kỳ họp.

1.1. Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề HĐND xã khóa XXIV)

Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND xã khóa XXIV đã xem xét các 
Tờ trình của  HĐND xã về chương trình hoạt động giám sát năm 2023.

Tờ trình của UBND xã: Tờ trình về việc bổ xung kế hoạch xây dựng cơ 
bản năm 2022. 

Kỳ họp thứ 4 thông qua 04 Nghị quyết: Nghị quyết  phê chuẩn quyết toán 
ngân sách xã năm 2021,  Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, 
Nghị quyết về việc chương trình hoạt động giám sát năm 2023 của Thường trực 
HĐND, 2 Ban HĐND và Đại biểu HĐND xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026. 
Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022.

1.2. Kỳ họp thứ 5(kỳ họp thường kỳ cuối năm) HĐND xã khóa XXIV

Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022) HĐND xã khóa XXIV, 
nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND xã về: kết 
quả thực hiện kết hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách xã 
năm 2022; báo cáo của Ủy ban MTTQ tham gia xây dựng Chính quyền; Báo cáo 
của Thường trực và 2 Ban HĐND xã và  thông qua các Nghị quyết kỳ họp,

2. Hoạt động giám sát 

2.1. Giám sát thường xuyên

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ theo quy định, Thường trực HĐND và 2 
Ban HĐND xã tăng cường thực hiện giám sát thường xuyên đối với UBND xã, 
trong việc tổ chức và thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, 
pháp luật của nhà nước nghị quyết của Đảng uỷ và HĐND xã đã ban hành.

Đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết: Sau kỳ họp 
HĐND xã, Thường trực HĐND xã đã tập trung đôn đốc việc thể chế hoá các 
nghị quyết HĐND xã. Sau khi các Nghị quyết được ban hành, UBND xã đã kịp 
thời thể chế hoá bằng các quyết định cụ thể và giao nhiệm vụ, kế hoạch cho các 
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bộ phận chuyên môn chủ động thực hiện. Tham dự các phiên họp, tham gia với 
UBND xã trong việc chỉ đạo, điều hành, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền 
về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng theo Nghị 
quyết của HĐND xã, thông qua đó giúp cho hoạt động của UBND xã và các bộ 
phận chuyên môn thực hiện tốt hơn trong các nhiệm vụ được phân công.

2.2. Giám sát chuyên đề

Thường trực HĐND xã đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên 
đề năm 2022 như sau:

Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu 
HĐND tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND 
xã đã ban hành trên địa bàn xã.

Thực hiện nghị quyết tại kỳ họp thứ 03 HĐND xã khoá XXIV, Thường 
trực HĐND và 2 Ban HĐND xã đã tổ chức Giám sát chuyên đề về công tác 
Quân sự,  Quốc phòng địa phương năm 2022, giám sát việc thu chi ngân sách 
xã 10 tháng  năm 2022 và việc quản lý đất đai môi trường năm 2022. Giám sát 
chuyên đề công tác thu chi các khoản đóng góp của học sinh năm học 2021-
2022 đối với  các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã (trong đó Giám sát trực tiếp 
Trường Tiểu học và giám sát qua hồ sơ báo cáo đối với trường Trung  học cơ 
sơ và Trường mầm Non); Giám sát chuyên đề về hoạt động của HTX DVNN 
năm 2022.

Sau các cuộc giám sát có báo cáo kết luận gửi các cấp, các ngành liên 
quan từ đó các tổ chức, cơ quan được giám sát đều thấy được những vấn đề còn 
hạn chế từ đó rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

3. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư

Thường trực HĐND xã đã xây dựng Quy chế tiếp công dân của Thường 
trực Hội đồng nhân dân xã, đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XXIV, nhiệm 
kỳ 2021-2026; Kế hoạch tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân , Thường trực HĐND xã đã phân công 
tiếp công dân cho Thường trực và các đại biểu HĐND theo kế hoạch. Thường 
trực HĐND xã tổ chức tiếp công dân định kỳ 01 tuần 01 lần vào thứ 6 hàng tuần 
trong tháng.

Thông qua công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, kiến nghị phản ánh 
của công dân để tuyên truyền, hướng dẫn công dân nhận thức đầy đủ và thực 
hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc ý kiến, kiến nghị. Việc 
tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân đảm 
bảo theo đúng quy định của pháp luật.

4. Tình hình hoạt động của đại biểu HĐND xã
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Trong năm 2022 các Đại biểu HĐND cơ bản thực hiện đúng quy chế đã 
ban hành như: chế độ sinh hoạt, chế độ báo cáo và phản ánh tình hình tại cơ sở. 
Các Đại biểu HĐND đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm là đại biểu đại diện cử 
tri, bản thân và gia đình đã thực hiện tốt chính sách pháp luật, tích cực tuyên 
truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách của Đảng pháp luật của nhà 
nước, đã kịp thời phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp và các 
ngành có liên quan, thực hiện tốt việc tiếp xúc và trả lời ý kiến cử tri, trong các 
kỳ họp đã tích cực thảo luận, tham gia vào các báo cáo, dự thảo Nghị quyết và 
thực hiện chất vấn tại kỳ họp.

* Tồn tại, hạn chế.

Trong năm qua công tác phối hợp giữa HĐND - UBND - MTTQ, các 
ngành trong xã để tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết của HĐND xã, các 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân còn 
chưa thường xuyên. Nhiệm vụ tiếp dân và thực hiện tiếp xúc giữa đại biểu 
HĐND xã với cử tri hiệu quả chưa cao. Trong quá trình đôn đốc và giám sát 
việc tổ chức thực hiện đối với UBND, các ngành và nhân dân trong xã, trong 
công tác giám sát vi phạm đất đai trên địa bàn xã còn hạn chế.

Một số Đại biểu HĐND đôi lúc còn chưa làm hết chức năng, nhiệm vụ 
giám sát, việc thực hiện Nghị quyết, việc tuyên truyền Nghị quyết cũng như vận 
động nhân dân thực hiện Nghị quyết HĐND xã còn hạn chế.Việc duy trì tiếp 
công dân ở một số Đại biểu còn chưa thường xuyên theo kế hoạch của Thường 
trực HĐND xã, một số Đại biểu chưa nắm rõ chức năng nhiệm vụ của người 
Đại biểu HĐND, còn lúng túng trong việc tiếp xúc và lắng nghe ý kiến, nguyện 
vọng của nhân dân.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023.

Căn cứ vào Luật và Quy chế hoạt động của HĐND các cấp, các chỉ tiêu 
nhà nước cấp trên giao cho. Căn cứ vào mục tiêu và nghị quyết của Đảng uỷ 
chương trình công tác của HĐND xã năm 2023. Trên cơ sở những kết quả đã 
đạt được và những hạn chế còn tồn tại của năm 2022, năm 2023  Hội đồng nhân 
dân xã cần tập trung vào một số nội dung, nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND

Thường trực HĐND thực hiện tốt các quy chế và nghị quyết đã ban hành 
chủ động đôn đốc UBND xã triển khai thực hiện nghị quyết đã được thông qua 
tại kỳ họp thứ 05 HĐND xã Khóa XXIV. Làm tốt công tác tiếp dân theo quy 
chế đã ban hành.

2. Việc tổ chức kỳ họp

Thực hiện tốt và đầy đủ nội dung các kỳ họp trong năm 2023, trong quá 
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trình tổ chức các kỳ họp phối hợp chặt chẽ với UBND - UB MTTQ xã, từ hội 
nghị liên tịch đến xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết; thực hiện 
tiếp xúc cử tri cũng như điều hành kỳ họp, việc tuyên truyền Nghị quyết Hội 
đồng nhân dân tới các cấp, các ngành và nhân dân bảo đảm đúng các bước theo 
đúng quy chế hoạt động của HĐND.

Để bảo đảm các nghị quyết Hội đồng nhân dân sát với thực tế và có tính 
khả thi cao, các Đại biểu Hội đồng nhân dân cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với 
UBMTTQ và các khu dân cư, để cải tiến việc tiếp xúc lấy ý kiến cử tri trước và 
sau các kỳ họp.

3. Hoạt động giám sát.

Căn cứ vào chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên giao và trên cơ sở xã lập, Nghị 
quyết của BCH Đảng bộ và các chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước ban 
hành. Hội đồng nhân dân xã tăng cường giám sát hoạt động của Thường trực 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban, ngành đoàn thể và nhân dân 
trong xã. Đặc biệt là trong kỳ họp qua các báo cáo, các dự thảo nghị quyết, việc 
trả lời các ý kiến chất vấn của Đại biểu đối với UBND và các ngành có liên 
quan tại kỳ họp, trong tổ chức và điều hành thực hiện nhiệm vụ trên giao; công 
tác triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, Nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân xã, tới các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong xã.

Công tác giám sát chuyên đề trong năm 2023 đối với Thường trực Hội 
đồng nhân dân, 2 Ban HĐND căn cứ nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 
28/07/2022 của HĐND xã  như sau: 

- Đối với Thường trực HĐND xã tổ chức, xây dựng kế hoạch giám sát 
việc thu chi ngân sách xã và công tác quản lý đất đai - môi trường năm 2023.

- Đối với Ban kinh tế - xã hội: Xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát công 
tác Văn hóa – Thông tin, TDTT và Văn hóa làm công tác Lao động - Thương 
binh và xã hội.

- Đối với Ban Pháp chế: Xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát công tác 
xây dựng lực lượng, đảm bảo an ninh trật tự và tình hình tổ chức, hoạt động của 
lực lượng công an viên xã.

- Giám sát một số công tác khác theo yêu cầu của Thường trực HĐND xã.

4. Tăng cường phối hợp hoạt động với các cấp các ngành

Hội đồng nhân dân cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân 
dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc xã, các Ban, ngành đoàn thể trong việc tổ chức 
tiếp xúc lấy ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp. Đồng thời tăng cường tuyên 
truyền nghị quyết của Hội đồng nhân dân, các chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của nhà nước đến cử tri kịp thời và hiệu quả. Đẩy mạnh việc hoạt 
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động và nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri và quần chúng nhân 
dân, kịp thời phản ảnh các ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Thường trực HĐND 
xã và các cơ quan chức năng.

Thực hiện tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã, đại biểu 
HĐND huyện, Tỉnh và Đại biểu Quốc hội ứng cử trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động HĐND xã năm 2022  và phương 
hướng hoạt động của Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân năm 
2023. Thường trực HĐND xã trình kỳ họp thứ 05 HĐND xã Khóa XXIV.

Nơi nhận
- Thường trực HĐND xã;
- Đảng ủy, UBND, MTTQ xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ
CHỦ TỊCH

 Phạm Gia Cảnh
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