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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021 

  

I. Kết quả hoạt động tháng 7: 

1.                            : 

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật tổ chức Chính 

quyền địa phƣơng, trong tháng 7/2021 Thƣờng trực HĐND huyện đã chỉ đạo và 

Lãnh đạo đạt đƣợc một số kết quả cụ thể nhƣ sau: 

a). Ngay sau kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-

2026, Thƣờng trực HĐND huyện đã chỉ đạo hoàn thiện các Nghị quyết, kịp thời 

 an hành Th ng  áo kết quả kỳ họp thứ nhất Hội đồng nh n   n huyện khoá 

XXI, nhiệm kỳ     -   6 để các đại biểu HĐND huyện th ng  áo đến c  tri tại 

Kỳ họp thứ nhất HĐND cấp xã theo quy định; đồng thời g i hồ sơ để Thƣờng 

trực HĐND tỉnh ph  chu n kết quả   u Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện 

theo quy định. 

b). Ngày  3/7/    , Thƣờng trực HĐND huyện đã tổ chức phi n họp thứ 

hai để đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khoá XXI, 

nhiệm kỳ 2021-2026; chủ tr  phối hợp v i U MTT  huyện, T a án nh n   n 

huyện tổ chức b u Trƣởng, Phó Đoàn Hội th m nh n   n huyện, nhiệm kỳ 

2021-2026.  

c). Góp   nội  ung các dự thảo quy chế: Hoạt động của Thƣờng trực 

HĐND huyện; Phối hợp giữa Thƣờng trực Hội đồng nh n   n huyện v i UBND 

huyện và U MTT  huyện; Phối hợp giữa Thƣờng trực Hội đồng nh n   n 

huyện v i  y  an Kiểm tra Huyện ủy và các  an x y  ựng đảng của Huyện ủy 

trong hoạt động giám sát,  uyết định ph n c ng nhiệm vụ c ng tác của Chủ tịch 

HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trƣởng, Phó các  an HĐND và Chánh V n 

ph ng HĐND và U ND huyện, đã xin   kiến của Thƣờng trực HĐND huyện và 

các cơ quan, đơn vị  i n quan góp   để hoàn thiện,  an hành  

 )  Ph n c ng thành vi n trong Thƣờng trực HĐND huyện tham dự kỳ 

họp thứ nhất HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026. 

đ)  Thực hiện ph  chu n kết quả   u Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các 

xã, thị trấn theo th m quyền. 

e). Chỉ đạo V n ph ng HĐND và U ND huyện đ n đốc Thƣờng trực 

HĐND các xã, thị trấn hoàn chỉnh nộp hồ sơ kỳ họp thứ nhất g i Thƣờng trực 
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HĐND huyện, ph n c ng các  an HĐND huyện thực hiện việc kiểm tra hồ sơ 

kỳ họp, các nghị quyết  o HĐND các xã, thị trấn  an hành  

f). Thực hiện c ng tác tiếp c ng   n, x     đơn thƣ khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh của c ng   n theo quy định   

g)  Tham gia các cuộc họp của UBND huyện; tổ chức th m, t ng quà các 

gia đ nh chính sách nh n k  niệm 7  n m ngày Thƣơng  inh  iệt s  (27/7). 

h)  Phối hợp, tham gia chỉ đạo c ng tác x y  ựng NTM tại các xã theo kế 

hoạch  

                                       

a)  X y  ựng quy chế hoạt động của các  an, ph n c ng nhiệm vụ thành 

vi n  an  

 ) Tham mƣu th m tra các nội  ung  i n quan ph n  ổ kinh phí  o U ND 

huyện tr nh  

c)  Phối hợp hoàn thiện các nội  ung để Thƣờng trực HĐND huyện  an 

hành một số v n  ản theo th m quyền, chu n  ị các nội  ung tr nh tại phi n họp, 

cuộc họp Thƣờng trực HĐND huyện  

 )  Tham  ự một số cuộc họp theo sự ph n c ng của Thƣờng trực  

đ)  Các tổ đại  iểu ph n c ng thành vi n tham  ự Kỳ họp HĐND cấp xã, 

th ng  áo kết quả Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện v i c  tri  

3                 ế: 

- Một số xã, thị trấn g i hồ sơ Kỳ họp về Thƣờng trực HĐND huyện  

chƣa đúng thời gian; hồ sơ đề nghị ph  chu n kết quả   u Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch HĐND các xã, thị trấn đang c n thiếu thành ph n hồ sơ. 

- Một số đại  iểu chƣa phát huy tốt vai tr  của ngƣời đại  iểu trong hoạt 

động giám sát và giám sát việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nƣ c 

ở cơ sở  

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021: 

Phát huy những kết quả đạt đƣợc trong tháng 7, nhiệm vụ trọng t m trong 

tháng 8/2021 c n tập trung: 

1.Thực hiện các nội  ung theo chƣơng tr nh   /CTr-HĐND ngày 

11/01/202  của Thƣờng trực HĐND huyện  

2. Hoàn chỉnh và k  kết các quy chế phối hợp; X y  ựng kế hoạch và tổ 

chức tốt Phi n họp thứ ba Thƣờng trực HĐND huyện, khoá XXI, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

3. Chỉ đạo hoàn thành  an hành Nghị quyết hoạt động của Thƣờng trực 

HĐND huyện; quyết định ph n c ng nhiệm vụ trong Thƣờng trực HĐND huyện 

và Chánh V n ph ng HĐND và U ND huyện. 
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4. Chỉ đạo khảo sát t nh h nh tại các cơ quan, đơn vị nh m triển khai giám 

sát chuy n đề của HĐND huyện về việc chấp hành quy định của pháp  uật về 

quy hoạch và quản    quy hoạch giai đoạn    7 đến thời điểm giám sát  

   Tổ chức phi n họp thứ 3 của Thƣờng trực HĐND huyện và Kỳ họp thứ 

2 HĐND huyện (kỳ họp chuy n đề) để th ng qua một số nghị quyết về cơ chế, 

chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, n ng nghiệp, x y  ựng N ng th n 

m i, đ  thị v n minh, chính sách n ng cao chất  ƣợng giáo  ục - đào tạo giai 

đoạn     -2025. 

6  Chỉ đạo các  an, các tổ đại  iểu n m   t t nh h nh c  tri và Nh n   n; 

thực hiện nhiệm vụ giám sát, khảo sát theo kế hoạch của  an, giám sát Nghị 

quyết của HĐND cấp xã  an hành  

7. Tham dự các cuộc giám sát và khảo sát của HĐND tỉnh tr n địa  àn   

8. Thực hiện tốt c ng tác tiếp c ng   n, x     đơn thƣ khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh của c ng   n trong tháng 8/2021.  

9  Phối hợp U ND huyện và các cơ quan  i n quan để  ồi  ƣ ng nghiệp 

vụ cho đại  iểu nhiệm kỳ m i  

10. Phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ theo sự ph n c ng của cấp u ; tập 

trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết HĐND, c ng tác ph ng, chống  ịch  ệnh 

Covi -  ; x y  ựng NTM, đ  thị v n minh, thực hiện các các nhiệm vụ khác 

theo th m quyền  

Tr n đ y  à kết quả hoạt động tháng 7, nhiệm vụ trọng t m tháng 8/2021 

của Thƣờng trực HĐND huyện./. 
 

Nơ    ậ   
- Thƣờng trực Huyện u ; 

- Thƣờng trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch U ND huyện; 

- Các Phó  an HĐND huyện; 

- Chủ tịch U MTT  huyện; 

- Chánh, PVP HĐND và U ND huyện; 

- Lƣu VP  

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
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Nguyễn Văn Hiệp 

 


		ubhuongkhe@hatinh.gov.vn
	2021-08-03T15:43:17+0700


		ubhuongkhe@hatinh.gov.vn
	2021-08-03T15:43:55+0700




