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BÁO CÁO 

Hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã quý III năm 2021; nhiệm vụ  

trọng tâm quý IV năm 2021 

 

 Thời gian qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động sâu rộng đến 

mọi mặt đời sống, sinh hoạt của người dân cũng như việc tổ chức thực hiện 

Chương trình công tác trọng tâm của HĐND các cấp. Trên cơ sở chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn theo Luật định, quy chế phối hợp hoạt động với các cơ quan liên 

quan, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện và Thường trực HĐND, các ban 

HĐND các xã, thị trấn đã chủ động lựa chọn hình thức phù hợp để đảm bảo các 

hoạt động theo sự chỉ đạo chung của tỉnh, huyện. Kết quả cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÝ III NĂM 2021 

1. HĐND huyện 

1.1. Tổ chức các Kỳ họp HĐND và phiên họp Thường trực HĐND huyện:  

- Tổ chức các Kỳ họp:  

Sau khi bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 

thành công tốt đẹp, Thường trực HĐND huyện Khóa XX đã xây dựng Kế hoạch 

tổ chức Kỳ họp thứ Nhất - HĐND huyện Khoá XXI để kiện toàn tổ chức, bộ máy 

chính quyền, bầu các chức danh thuộc th m quyền của HĐND huyện; thông qua 

Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021, Nghị quyết về phát 

triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm 

vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 và các nội dung liên quan khác. Công tác 

chu n bị và tổ chức Kỳ họp thứ nhất được tiến hành theo quy định của Luật Tổ 

chức Chính quyền địa phương, các văn bản hướng dẫn của cấp trên và phù hợp 

tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị; Kỳ họp thứ nhất đã thông qua và ban 

hành 15 Nghị quyết, trong đó, có 09 Nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ và 06 

Nghị quyết về kinh tế, xã hội và các nội dung liên quan.  

Ngày 30 8 2021, Hội đ ng nhân dân huyện khoá XXI, tổ chức Kỳ họp thứ 

hai  Kỳ họp chuyên đề  để thực hiện một số nội dung theo th m quyền. Kỳ họp 

đã thống nhất biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết  1) Nghị quyết về ban hành 

một số chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, (2  Nghị quyết về đề nghị chính 

sách khuyến khích học sinh, học viên, giáo viên, đạt giải trong các kỳ thi cấp 

quốc gia, cấp tỉnh và giáo viên có thành tích b i dưỡng các học sinh, học viên 

đạt giải trên địa bàn huyện Hương Khê, giai đoạn 2021 – 2025, (3  Nghị quyết về 

việc dự kiến Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn từ ngu n ngân sách xây 

dựng cơ bản tập trung của tỉnh bổ sung cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021 - 

2025, (4  Nghị quyết về định hướng dự kiến kế hoạch danh mục dự án đầu tư 
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công trung hạn ngu n vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và l ng gh p 

các ngu n vốn khác giai đoạn 2021-2025. 

- Tổ chức các phiên họp:  

Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 03 phiên họp thường kỳ để đánh 

giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-

2026; ban hành quy chế Hoạt động của Thường trực HĐND huyện và các quy 

chế phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với U ND huyện và U MTTQ 

huyện; giữa Thường trực HĐND huyện với UBKT Huyện ủy và các  an xây 

dựng đảng của Huyện ủy trong hoạt động giám sát; Quyết định phân công nhiệm 

vụ công tác của Chủ tịch HĐND huyện,  hó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng, 

 hó các  an HĐND huyện và Chánh Văn phòng HĐND và U ND huyện; 

thống nhất để trình Kỳ họp HĐND huyện thông qua các Nghị quyết về cơ chế, 

chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh và một số cuộc giao ban để giải quyết công việc theo th m quyền.  

Thường trực HĐND huyện thường xuyên tham gia các cuộc làm việc, 

soát x t, đề nghị U ND huyện, các phòng, ngành, các địa phương thực hiện các 

kết luận giám sát, kết luận của Chủ tịch HĐND huyện; Tổ chức triển khai các 

cuộc khảo sát, làm việc để xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Qua 

đó, đã kịp thời giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi để U ND huyện chỉ đạo các 

phòng, ngành, địa phương triển khai thực hiện và giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện. 

1.2. Hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện: 

- Cùng với Thường trực HĐND, các  an HĐND và các Tổ đại biểu HĐND 

huyện tại các đơn vị bầu cử đã phối hợp với cấp uỷ chính quyền các địa phương để 

tuyên truyền và giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND các cấp nhằm thực hiện 

nhiệm vụ phát triển Kinh tế – Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh trên địa bàn, 

đ ng thời thực hiện nhiệm vụ người đại biểu, giữ mối liên hệ và tham gia hoạt động 

giám sát tại địa bàn nơi đại biểu ứng cử.  

- Các  an HĐND huyện chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công 

tác tháng, quý đảm bảo khoa học, hợp lý; tham gia các cuộc làm việc với các 

phòng, ngành, đơn vị liên quan; xem x t, th m tra các báo cáo của U ND huyện 

trình tại các kỳ họp, phiên họp HĐND huyện; th m tra các Nghị quyết của cấp xã, 

thị trấn theo th m quyền. 

1.3. Hoạt động giám sát, khảo sát: Thường trực HĐND huyện, các  an 

HĐND huyện đã tổ chức các cuộc khảo sát, làm việc với các đơn vị, địa phương 

về các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, thi hành pháp luật và xử lý vi 

phạm hành chính để có cơ sở trong việc ban hành Nghị quyết và các chủ trương, 

cũng như xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. 

1. .   ng tác ti p c ng d n: Hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo tiếp tục được tập trung quan tâm thực hiện. Thường trực HĐND 

huyện và các  an HĐND huyện tham gia đầy đủ hoạt động tiếp công dân của 

đ ng chí  í thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Chủ tịch U ND huyện tại 
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trụ sở tiếp công dân huyện, từ đầu nhiệm kỳ tới nay đã tiếp 24 lượt người; có 54 

vụ việc được tiếp nhận chuyển cơ quan chức năng giải quyết; Thường trực 

HĐND huyện thường xuyên phối hợp với Thường trực HĐND các xã, thị trấn tổ 

chức kiểm tra, giám sát việc giải quyết các kiến nghị phản ánh của công dân tại 

địa phương.  

1.5. Một số hoạt động khác: 

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị để tổ 

chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết các kỳ họp HĐND huyện; tham gia các 

hoạt động đối ngoại và các đoàn công tác kiểm tra, giám sát của huyện; tham gia 

chỉ đạo các địa phương xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, phòng chống 

dịch bệnh Covid -19, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển Kinh tế - 

Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh của địa phương; tổ chức thăm hỏi, tặng 

quà các đối tượng chính sách, thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với 

cách mạng nhân ngày Thương binh, Liệt sỹ 27 7.  

2. HĐND cấp xã 

2.1. Tổ chức các Kỳ họp HĐND và phiên họp Thường trực HĐND huyện:  

Sau khi bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp thành công tốt đẹp, theo luật 

định, Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 

Nhất, HĐND để kiện toàn tổ chức, bộ máy chính quyền, bầu các chức danh thuộc 

th m quyền của HĐND xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. 

- Tổng số đại biểu HĐND 21 xã, thị trấn là 448 đại biểu; với cơ cấu chức 

danh Chủ tịch,  CT HĐND xã, thị trấn: mỗi đơn vị có 01Chủ tịch HĐND và 01 

đ ng chí PCT HĐND; các  an HĐND 21 xã, thị trấn có tổng 206 thành viên, 

trong đó có 11 thành viên là  y viên Thường vụ đảng uỷ, 77 thành viên là cấp ủy 

viên, còn lại là các đại biểu; 

- Hoạt động của HĐND các xã, thị trấn đã phát huy vai trò, chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định; bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm 

vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai các kế hoạch đề ra đảm bảo 

chất lượng và hiệu quả.  

- Sau Kỳ họp thứ nhất, một số xã đã tổ chức tốt Kỳ họp thứ hai để thực 

hiện một số nội dung theo th m quyền. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay có 21 xã, thị 

trấn tổ chức Kỳ họp thứ nhất và 07 xã đã tổ chức Kỳ họp thứ hai HĐND; ban 

hành 310 Nghị quyết, trong đó 181 Nghị quyết về nhân sự; 129 nghị quyết về 

kinh tế - xã hội và các nội dung khác; 21 21 xã, thị trấn đã ban hành nội quy kỳ 

họp; quy chế hoạt động của Thường trực HĐND; quy chế phối hợp trong công 

tác của HĐND cấp xã, thị trấn; Trong quý III 2021, thường trực HĐND 21 xã, 

thị trấn đã tổ chức 65 phiên họp thường kỳ và đột xuất. 

1.2. Hoạt động giám sát, khảo sát của các Ban và đại biểu HĐND   : 

- Trên cơ sở chương trình, kế hoạch, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực 

và các ban HĐND các xã, thị trấn đã triển khai tổ chức 23 cuộc giám sát chuyên 

đề và giám sát thường xuyên trên các lĩnh vực; duy trì và tổ chức các phiên họp 

thường kỳ, các cuộc họp đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ.  
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- Các ban HĐND xã, thị trấn ngoài việc tham gia các hoạt động chung theo 

sự phân công, điều hòa của Thường trực HĐND xã, thị trấn đã tiến hành giám 

sát, khảo sát, th m tra theo các nội dung thuộc lĩnh vực, góp phần quan trọng 

vào kết quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND xã, thị trấn.  

1. .   ng tác ti p c ng d n: 

- Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý và đôn đốc, giám sát, giải quyết đơn thư 

khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện đầy đủ, thường 

xuyên và có hiệu quả.  

- Thường trực HĐND xã, thị trấn tham gia đầy đủ hoạt động tiếp công dân 

định kỳ và tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở làm việc; Từ đầu nhiệm kỳ đến 

nay tại trụ sở tiếp công dân của 21 xã, thị trấn đã tiếp 30 lượt người; có 86 vụ 

việc được tiếp nhận chuyển cơ quan chức năng giải quyết. 

1.5 Một số hoạt động khác: 

Thường trực và các  an HĐND xã, thị trấn và các địa phương tích cực 

tham gia các cuộc làm việc với các Đoàn công tác của Huyện uỷ, U ND huyện 

và các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện tổ chức; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 

giám sát; tích cực tham gia các hoạt động, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính 

trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh, phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu, nhiệm vụ. 

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế: 

1.1. Đối với HĐND huyện: 

- Triển khai thực hiện công tác giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 

2021 chậm. Việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, kết luận 

các phiên họp Thường trực HĐND huyện một số nội dung hiệu quả chưa cao. 

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 di n biến phức tạp nên ảnh hưởng đến vai trò 

đại biểu, một số Tổ đại biểu; việc sắp xếp thời gian tham gia sinh hoạt ở cơ sở để 

nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri chưa thường xuyên.   

- Hoạt động các  an HĐND huyện trong công tác th m tra, tham mưu một 

số vấn đề của Thường trực HĐND huyện giao còn chậm, có nội dung chất lượng 

chưa cao. 

1.2. Đối với hoạt động HĐND cấp xã: 

- Công tác tham mưu cho Thường trực HĐND xã, thị trấn hạn chế; Công tác 

th m tra, giám sát thiếu chiều sâu, chất lượng thấp; chưa phát huy được tinh thần, 

trách nhiệm của người đại biểu trong việc tham gia vào các quyết định của HĐND; 

việc nghiên cứu tài liệu, các chế độ chính sách để tham gia phát biểu thảo luận tại 

hội trường còn ít. 

- Một số đại biểu chưa phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình trước cử tri; 

việc gần gũi để lắng nghe, nắm bắt kịp thời các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử 

tri và Nhân dân chưa thường xuyên. Giám sát tại cơ sở và thực hiện chế độ, thông 

tin báo cáo chưa kịp thời. 
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2. Nguyên nhân: 

* Nguyên nh n khách quan: 

- Đại biểu HĐND đa số làm việc kiêm nhiệm, công việc chuyên môn chi 

phối nên thời gian dành cho hoạt động của HĐND chưa nhiều, ngoài 02  hó ban 

chuyên trách HĐND huyện thì Trưởng các ban HĐND cấp huyện, xã và  hó các 

ban HĐND cấp xã làm việc kiêm nhiệm. 

- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên chưa tổ chức tập huấn kỹ năng 

hoạt động cho đại biểu, các ban HĐND nên ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động 

của đại biểu. 

* Nguyên nh n chủ quan: 

- Trách nhiệm, chất lượng tham mưu một số nhiệm vụ của các  an HĐND 

còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. 

- Một số đại biểu HĐND chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; việc học 

tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động ở một số đại biểu còn 

hạn chế, đặc biệt đối với đại biểu HĐND cấp xã. 

- Sự phối hợp hoạt động của HĐND hai cấp  huyện, xã  có khi, có lúc chưa 

kịp thời; chất lượng, hiệu quả chưa cao. 

- Việc chỉ đạo, điều hành của U ND huyện trong thực hiện một số nhiệm 

vụ; việc tham mưu thực hiện của các phòng, ban liên quan cấp huyện, các địa 

phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện các kết luận của HĐND huyện, 

một số nội dung trình xin ý kiến của Thường trực HĐND huyện còn lúng túng, 

tiến độ chậm, chất lượng, hiệu quả chưa cao. 

III.  MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2021 

Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, tiếp tục phát huy 

mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện 

với Thường trực HĐND, các ban HĐND cấp xã trong thời gian tới cần tập trung 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện tốt các hoạt động gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng các cấp; tập trung thực hiện các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của 

huyện, của địa phương, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ phát 

triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2021; 

2. Tổ chức tập huấn, b i dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp 

huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức thực hiện khảo sát, giám sát theo 

Nghị quyết HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026;  

3. Tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 

29-CT TU ngày 02 7 2018 của  an Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh 

đạo của cấp ủy đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND 

các cấp”.  

4. Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND 

huyện, các ban HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn, các ban 

HĐND các xã, thị trấn trong các lĩnh vực công tác theo quy định, nhất là trong 
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hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề; Phối hợp đôn 

đốc, kiểm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri, khiếu nại, tố cáo của 

công dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện 

vọng của các tầng lớp Nhân dân.   

5.  hối hợp chặt chẽ với U ND huyện,  an Thường trực U MTTQ huyện 

và các cấp, các ngành chu n bị chu đáo nội dung, điều kiện phục vụ các kỳ họp 

HĐND và các phiên họp của Thường trực HĐND trong năm 2021. 

6. Triển khai giám sát chuyên đề của HĐND huyện việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch theo Nghị quyết số 

67 HĐND ngày 13 7 2020. 

7. Xây dựng kế hoạch tổ chức tốt kỳ họp thường lệ cuối năm 2021; phối 

hợp chặt chẽ với MTTQ, chính quyền các cấp để tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc 

cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước kỳ họp cuối năm phù 

hợp với điều kiện mới, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.  

Rà soát, đánh giá lại một cách tổng thể hiệu quả các chính sách nghị quyết 

HĐND đã ban hành để điều chỉnh phù hợp. Thực hiện tốt chế độ, thông tin, báo 

cáo theo quy định. 

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã quý III năm 

2021; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh;         

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- U ND huyện; 

-  an Thường trực U MTTQ huyện; 

- Các ban HĐND huyện; 

- Tổ Đ  HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- TTr HĐND, U ND các xã, thị trấn; 

- V  HĐND và U ND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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