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BÁO CÁO 

 Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực  

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam  

huyện Tràng Định năm 2022  
 

Thực hiện Quy chế số 619/QCPH-TTHĐND-UBND-BTTUBMTTQ, ngày 

28/10/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ban Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tràng Định, Quy chế phối hợp hoạt động giữa 

Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 (gọi tắt là Quy chế phối hợp số 619);  

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND), 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện báo cáo 

sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND- lãnh đạo 

UBND - Ban Thường trực UBMTTQVN huyện trong năm 2022 như sau: 

I. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI 

Thực hiện Quy chế phối hợp số 619 Thường trực HĐND - Ủy ban nhân dân - 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Quy 

chế đến các bộ phận trực thuộc nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ 

giữa các cơ quan liên quan trong tham mưu cho Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo 

UBND huyện và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện trong phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ công tác. 

Các cơ quan căn cứ vào Quy chế phối hợp số 619, cụ thể hóa các nội dung đã 

được ký kết trong Quy chế phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng cơ quan. Trong 

quá trình triển khai, thực hiện các cơ quan thường xuyên trao đổi, thông tin để thực 

hiện có hiệu quả các nội dung quy định của Quy chế. 

II. TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP 

1. Trách nhiệm phối hợp của Thường trực HĐND huyện 

a. Chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp và tổ chức các kỳ họp HĐND huyện 

Chủ động ban hành kế hoạch chuẩn bị kỳ họp và tổ chức họp liên tịch với 

UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện để thống nhất về nội dung, chương 

trình, thời gian, thành phần và địa điểm tổ chức kỳ họp; thống nhất phân công chuẩn 

bị tài liệu cho kỳ họp; tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Trong thời gian từ 

khi ban hành Quy chế đến nay, Thường trực HĐND phối hợp với UBND, Ban 

Thường trực UBMTTQ huyện thực hiện kết quả đạt như sau: 

Tổ chức thành công 07 kỳ họp (03 kỳ họp thường lệ, 04 kỳ họp chuyên đề). 

Từ lúc ký kết Quy chế phối hợp số 619 đến nay (từ 28/10/2021 đến 28/2/2023), 
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HĐND huyện đã ban hành 57 nghị quyết. Trong đó, có 14 nghị quyết về công tác tổ 

chức, nhân sự; 43 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân 

sách huyện, về công tác kiện toàn tổ chức, về chương trình giám sát hằng năm của 

HĐND,... Các nghị quyết HĐND ban hành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thẩm 

quyền theo luật định.  

(Có biểu danh sách các Nghị quyết HĐND huyện đã ban hành kèm theo). 

Theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện 

đã phối hợp với các phòng, ban, ngành trong công tác thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị 

quyết trình kỳ họp. Tại các buổi thẩm tra đều có sự tham gia của lãnh đạo UBND 

huyện và lãnh đạo các ban, ngành tham mưu cho UBND xây dựng báo cáo, dự thảo 

nghị quyết và các ban, ngành có liên quan. 

Để nâng cao chất lượng kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo các Ban, 

các tổ đại biểu HĐND huyện đề xuất các nội dung giải trình, chất vấn tại kỳ họp, trong 

nhiệm kỳ có 16 câu hỏi chất vấn1 và 20 nội dung giải trình được gửi đến kỳ họp, trong 

đó 09 câu hỏi chất vấn trực tiếp tại kỳ họp, 07 câu hỏi trả lời bằng văn bản. 

Tại các kỳ họp của HĐND, Thường trực HĐND, UBND có sự phối hợp chặt 

chẽ trong việc thống nhất về các vấn đề giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ 

họp và đã có 17 vấn đề được đưa ra chất vấn, thảo luận, hoặc yêu cầu giải trình làm 

rõ. Sau chất vấn, Thường trực HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện kết luận của 

Thường trực HĐND huyện cũng như lời hứa của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn 

được chất vấn nhằm theo dõi, đánh giá trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước 

trước vấn đề bức xúc, quan tâm của cử tri. 

b. Hoạt động giám sát 

Tại các kỳ họp, HĐND huyện thực hiện giám sát thông qua việc xem xét, thảo 

luận cho ý kiến vào các báo cáo của UBND. Các đại biểu HĐND huyện đã phân tích, 

thảo luận, đóng góp những nội dung quan trọng; phân tích làm rõ những vấn đề còn 

hạn chế; đề xuất những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của huyện, làm cơ sở cho 

việc xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp. HĐND huyện thực hiện giám 

sát thông qua việc phân công các Ban HĐND huyện thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình, 

dự thảo nghị quyết. Hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường 

được duy trì và thực hiện có hiệu quả. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND huyện giao 

các Ban HĐND huyện giám sát việc giải quyết nội dung, lời hứa của thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị tại kỳ họp. 

Chương trình giám sát hằng năm của HĐND, Thường trực HĐND huyện được 

quyết định trên cơ sở đề nghị của các Ban, đại biểu HĐND huyện, Ban Thường trực 

UBMTTQVN huyện và tình hình thực tế. Thường trực HĐND huyện đã bám sát các 

quy định của pháp luật, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm của 

Huyện uỷ hoàn thành tốt các nội dung giám sát đã đề ra theo nghị quyết về chương 

trình giám sát hằng năm. Hoạt động giám sát của HĐND huyện tại các kỳ họp đảm 
 

1 Tại kỳ họp thứ 4 có 05 phiếu chất vấn và được chất vấn trực tiếp tại kỳ họp; Kỳ họp thứ Sáu có 03 phiếu chất vấn 

trong đó 02 phiếu chất vấn trực tiếp, 01 phiếu trả lời bằng văn bản; kỳ họp thứ chín có 08 phiếu chất vấn, trong đó có 02 

phiếu chất vấn trực tiếp, 06 phiếu trả lời bằng văn bản. 
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bảo trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật. 

Đối với nội dung giám sát hằng năm của UBMTTQ huyện và các tổ chức 

chính trị - xã hội, Thường trực HĐND huyện có ý kiến sau khi rà soát, đối chiếu với 

chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND 

huyện, đảm bảo các nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, không chồng chéo 

khi tổ chức triển khai giám sát. 

Trong các hoạt động giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND huyện mời đại 

diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tham gia 02 đoàn giám sát của HĐND, 

Thường trực HĐND huyện2; Sau giám sát, Thường trực HĐND huyện thống nhất 

đánh giá những mặt đạt được, những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân những hạn 

chế và kiến nghị các biện pháp khắc phục trong công tác lãnh đạo, điều hành thực 

hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện. 

Việc tổ chức hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp: Thường trực HĐND 

huyện đã tổ chức được 01 phiên giải trình để nghe giải trình, báo cáo về các giải pháp 

quản lý, khai thác, sử dụng; nâng cấp, xây mới nhà văn hóa; lộ trình cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho các nhà văn hóa thôn bản, khu phố trên địa bàn huyện. 

Kết thúc phiên giải trình, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Thông báo Kết 

luận và chuyển đề nghị đến UBND huyện3 và được UBND huyện ban hành văn bản 

giao các cơ quan liên quan thực hiện giải quyết và đã có báo cáo tổng hợp4.  

c. Phối hợp giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND huyện 

Thực hiện nội dung Công văn số 191/UBTVQH14-CTĐB ngày 19/10/2017 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai 

kỳ họp của HĐND và quy định của Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 

30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số hoạt động của Hội 

đồng nhân dân, Thường Trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện giải quyết 

các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện để UBND huyện có căn 

cứ chỉ đạo, điều hành, nhất là đối với các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp chuyên đề để 

giải quyết những công việc cấp bách, phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp 

thường lệ, đòi hỏi công tác chuẩn bị phải kịp thời, khẩn trương và đúng quy định. Tại 

các phiên họp thường kỳ HĐND, những nội dung phát sinh giữa 02 kỳ họp, hoặc các 

công việc đột xuất cần giải quyết ngay như: Những nội dung có tầm ảnh hưởng lớn 

đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện, thu - chi ngân sách, 

điều chỉnh dự toán ngân sách, chi dự phòng,... Thường trực HĐND huyện đều xem 

xét, cho ý kiến theo quy định (có ý kiến bằng văn bản) hoặc báo cáo xin ý kiến 

Thường trực Huyện ủy, tạo điều kiện cho UBND chỉ đạo, điều hành hoạt động có 

hiệu quả. 

 
2 Giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND, ngày 30/3/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh; Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND, ngày 03/02/2021 của Hội đồng dân nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND, ngày 30/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Giám sát chuyên đề về tình hình 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lạng Sơn trên 

địa bàn huyện Tràng Định. 
3Thông báo kết luận số 250/TB-HĐND, ngày 21/7/2022. 
4 Báo cáo số 699/BC-UBND ngày 31/8/2022 Báo cáo nhu cầu đề xuất nâng cấp sửa chữa và xây mới nhà văn hóa thôn 

chưa đảm bảo theo chuẩn nông thôn mới theoThông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại Thông báo số 

250/TB-HĐND ngày 21/7/2022; 
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Nhìn chung, Thường trực HĐND huyện luôn chủ động, tích cực, phối hợp chặt 

chẽ và thống nhất cao với UBND và Ban Thường Trực UBMTTQ VN huyện trong tổ 

chức các hoạt động có hiệu quả, đảm bảo thời gian theo quy định. 

Thường trực HĐND xây dựng kế hoạch giám sát hằng năm, giám sát chuyên 

đề và thực hiện giám sát theo đúng quy trình, thủ tục. Nội dung giám sát có trọng 

tâm, trọng điểm, bám sát những vấn đề thực tế xã hội quan tâm. Phạm vi giám sát mở 

rộng. Hình thức giám sát đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế và nội dung giám 

sát,… Kết luận giám sát rõ ràng, yêu cầu, kiến nghị cụ thể. Quyền giám sát của 

HĐND được các đại biểu, các Ban, Thường trực HĐND sử dụng linh hoạt góp phần 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát. 

d. Phối hợp trong tiếp xúc cử tri; giải quyết và giám sát việc giải quyết ý kiến, 

kiến nghị của cử tri 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã phối hợp với UBND huyện, Ban 

Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức tiếp xúc cử tri tại 57 điểm với 4.500 lượt 

cử tri tham gia, hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện nghiêm túc, mọi vấn đề cử 

tri quan tâm, kiến nghị đều được lắng nghe, tiếp thu và tổng hợp được 319 ý kiến5. 

Sau các cuộc tiếp xúc cử tri HĐND huyện đã tổng hợp chọn lọc các ý kiến, 

kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện và chuyển các kiến nghị đến UBND 

huyện và các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến hết 

tháng 02 năm 2023 HĐND huyện đã lựa chọn tổng hợp được 168 kiến nghị, trong đó 

có: 133 kiến nghị đã có các báo cáo tình hình giải quyết (số kiến nghị đã giải quyết 

69 chiếm 51,9%; số kiến nghị đang giải quyết 23 chiếm 17,3%; số kiến nghị giải 

quyết theo lộ trình 41 chiếm 30,8%)6; còn 35 kiến nghị7 được tổng hợp trước và sau 

kỳ họp thứ Chín (kỳ họp cuối năm 2022) đang được UBND huyện và các cơ quan 

liên quan xem xét giải quyết, chưa có báo cáo. 

 Các ý kiến được phân loại và chuyển tới cấp có thẩm quyền xem xét, giải 

quyết. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu và công tác tiếp xúc cử tri được thực 

hiện bảo đảm đúng quy định, đã thực hiện cải tiến nội dung, phương thức tiếp xúc cử 

tri, mở rộng phạm vi địa bàn, đối tượng tiếp xúc; đại biểu HĐND huyện thực hiện 

TXCT đến 100% cụm thôn bản. Qua đó, thu thập được nhiều ý kiến, nguyện vọng, 

kiến nghị chính đáng của cử tri để kịp thời chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền giải quyết, trả lời cho cử tri. 

Tuy nhiên, hoạt động TXCT của đại biểu HĐND vẫn còn hạn chế như: các 

cuộc TXCT thường chỉ được tổ chức trước và sau kỳ họp, TXCT theo chuyên đề, lĩnh 

vực chưa thực hiện được nhiều. Công tác tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử 

tri chưa đầy đủ, chưa kịp thời, một số đại biểu chưa thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm 

của mình, chưa thật sự quan tâm, đầu tư để nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử 

tri; kỹ năng tiếp xúc cử tri của một số đại biểu còn hạn chế. Công tác giám sát, đôn 

đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được quan tâm đúng mức. Việc 
 

5 Theo số liệu tổng hợp của UBMTTQVN huyện báo cáo số 244/BC-MTTQ-BTT, ngày 15/11/2022. 
6 Tổng 133 kiến nghị được tổng hợp từ các báo cáo số 739/BC-UBND ngày 11/11/2021 (68 kiến nghị); 453/BC-UBND 

ngày 12/6/2022 (30 kiến nghị); 1030/BC-UBND, ngày 12/12/2022 của UBND huyện (35 kiến nghị). 
7 35 kiến nghị được tổng hợp tại báo cáo số 445/BC-HĐND ngày 16/12/2022 (20 kiến nghị) và 30/BC-HĐND ngày 

07/02/2023 của HĐND huyện (15 kiến nghị). 
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giải trình, tiếp thu ý kiến của cử tri của một số đại biểu và lãnh đạo một số cơ quan 

chức năng ở huyện còn lúng túng, chưa đáp ứng được yêu cầu.  

đ. Phối hợp trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư 

Thường trực HĐND huyện nghiêm túc, bố trí tham gia đầy đủ các buổi tiếp 

công dân định kỳ hằng tháng (02 ngày trong một tháng).  

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay8, đã tham gia đủ các kỳ tiếp dân (tổng cộng 28 ngày 

tiếp định kỳ) và tiếp được 10 lượt9 công dân đến gửi đơn trình bày thư khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị. 

Thường trực HĐND huyện đã nhận được 01 đơn kiến nghị10, phản ánh của 

công dân. Đơn có nội dung: theo yêu cầu và hướng dẫn chỉ đạo của UBND huyện tại 

kỳ tiếp dân ngày 20/10/2020 đến nay ông Phúc đã tìm và thu thập đủ tài liệu có liên 

quan tại 02 khu vực đất: (1) Khu đất tranh chấp giữa ông Phong và ông Lâm, (2) Khu 

đất mương Cắp kẻ cạnh nhà ông Hoàng Trường Phúc. Ông đề nghị được xem xét, 

giải quyết theo quy định của pháp luật.  

Sau khi xem xét, xác minh nội dung đơn đề nghị, phản ánh của công dân, 

Thường trực HĐND huyện chuyển đơn của công dân11 đến đồng chí Chủ tịch UBND 

huyện để kiểm tra, xem xét giải quyết theo thẩm quyền quy định của pháp luật.  

2. Trách nhiệm phối hợp của UBND huyện 

a. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu trình kỳ họp HĐND huyện 

Việc chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp HĐND huyện được UBND huyện chỉ 

đạo giao các cơ quan chuyên môn triển khai xây dựng cơ bản bảo đảm chất lượng, 

đúng thời hạn. Nội dung chuẩn bị cho kỳ họp HĐND huyện đều được các cơ quan, 

đơn vị trình UBND huyện thảo luận, thống nhất hoàn thiện trước khi chuyển các Ban 

HĐND huyện thẩm tra và trình kỳ họp HĐND huyện. Tại các phiên họp UBND 

huyện, Thường trực HĐND huyện, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, 

các Ban của HĐND huyện đều được mời cùng dự họp để thảo luận, tham gia ý kiến 

hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp HĐND huyện. Do đó, chất lượng trình các nội 

dung tại kỳ họp HĐND huyện được nâng lên đáng kể; hồ sơ, tài liệu trình đủ theo 

 
8 Từ tháng 11/2021 đến hết tháng 12/2022. 
9 (1) Nông Thị Ngọc Nữ, trú tại số 36, khối Cửa Đông, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn đề nghị hủy bỏ Quyết 

định số 1223/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND huyệnTràng Định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Khánh Linh; 

   (2) Bà Đường Thị Năm, địa chỉ: Trạm truyền giống huyện Tràng Định tạisố nhà 46, đường Thanh Niên, Khu 4, thị 

trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 

   (3) ÔngĐường Thanh Bình, trú tại thôn Cốc Phát, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 

   (4) Ông Hoàng Trường Phúc, trú tại thôn Cắp Kẻ, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 

   (5) Ông Đường Văn Thăng, trú tại thôn Nà Nghiều, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 

   (6) Ông Nguyễn Xuân Hòa, số nhà 22, đướng 10/10, Khu 2, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 

   (7) Bà Nông Thị Xư, số nhà 05, ngõ 1, đường Tông Đản, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. 

   (8) Ông Đường Văn Điệp con ông Đường Văn Thăng, thôn Nà Nghiều, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 

   (9) Bà Hứa Thị Sy, địa chỉ thông Bản Pioòng, xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 

   (10) BàNông Thị Ngọc Nữ, số nhà 36, đường Đại Huề, khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, Thành Phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn. trình bày: kiến nghị UBND huyệnTràng Định xác định những giấy tờ liên quan đến thửa đất 97, tờ bản đồ số 

72 tại thôn Nà Phục, xã Đại Đồng với diện tích 81,1m2. 
10 Đơn của ông Hoàng Trường Phúc, địa chỉ: Thôn Cắp Kẻ, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 
11 Số 357/HĐND, ngày 17/10/2022 về việc chuyển đơn đề nghị, phản ánh của ông Hoàng Trường Phúc. 
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quy định; cơ bản bảo đảm thời gian gửi các Ban của HĐND huyện tổ chức thẩm tra 

và trình kỳ họp. 

Để chuẩn bị cho họp liên tịch, UBND huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND và 

UBND huyện, các cơ quan chuyên môn rà soát, đăng ký các nội dung trình kỳ họp, đề 

nghị với Thường trực HĐND huyện đưa vào Chương trình kỳ họp những nội dung đủ 

điều kiện; tham dự các cuộc họp liên tịch với Thường trực HĐND huyện, Ban Thường 

trực UB MTTQ huyện và các cơ quan liên quan để thống nhất dự kiến nội dung, 

chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp; xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

trong việc chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp HĐND huyện, tạo điều kiện để cơ quan 

liên quan có thời gian chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết, chủ 

động trong việc hoàn thiện, gửi văn bản để thẩm tra theo đúng trình tự, thủ tục. 

Các cuộc họp thẩm tra của các Ban HĐND huyện được Văn phòng HĐND và 

UBND huyện cùng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện chuẩn bị chu đáo; 

cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ hoạt động thẩm tra, đồng thời giải trình, tiếp 

thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại cuộc họp thẩm tra của các Ban HĐND huyện. Ý 

kiến của các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện được các cơ quan chuyên 

môn, Chủ tịch UBND huyện báo cáo, giải trình, làm rõ tại kỳ họp, làm cơ sở cho đại 

biểu biểu quyết thông qua nghị quyết HĐND huyện. 

Việc đại biểu HĐND huyện chất vấn các Ủy viên UBND huyện được thực hiện 

bằng phiếu chất vấn. Sau khi nhận được các ý kiến chất vấn, UBND huyện chỉ đạo 

thủ trưởng các ban, ngành hoặc trực tiếp lãnh đạo UBND huyện báo cáo giải trình, trả 

lời đầy đủ các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện trực tiếp tại kỳ họp và có 

văn bản giải trình, trả lời chất vấn gửi Thường trực HĐND huyện, đại biểu HĐND 

huyện có ý kiến chất vấn theo dõi, giám sát. Việc trả lời của Thủ trưởng các cơ quan 

hữu quan nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn nhận trách nhiệm và đề xuất các biện pháp 

giải quyết những hạn chế, thiếu sót trong điều hành, quản lý. 

b. Phối hợp giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND huyện  

Để phục vụ tổ chức thành công của các kỳ họp chuyên đề HĐND huyện, UBND 

huyện đã thường xuyên, chủ động phối hợp với Thường trực HĐND huyện thực hiện 

tốt công tác chuẩn bị bảo đảm chu đáo, kỹ lưỡng, nhất là công tác phối hợp chuẩn bị 

nội dung kỳ họp và giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm 

quyền của Thường trực HĐND huyện. Các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp UBND 

huyện đều có văn bản đề nghị Thường trực HĐND xem xét, cho ý kiến để UBND 

huyện triển khai thực hiện. 

UBND huyện đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND huyện giải quyết 

các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân về 

nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đối với những vấn đề phát 

sinh giữa hai kỳ họp cần xin ý kiến Thường trực HĐND huyện, UBND huyện chỉ đạo 

các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, trình Thường trực HĐND huyện để xem xét 

theo quy định. Sau khi có ý kiến bằng văn bản của Thường trực HĐND huyện, 

UBND huyện kịp thời chỉ đạo các phòng, ban, ngành thực hiện các nội dung tiếp 

theo. Việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ HĐND huyện 

được thực hiện kịp thời, hiệu quả tạo thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành của 
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UBND huyện, đảm bảo yêu cầu tiến độ, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách 

cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

c. Phối hợp trong tiếp xúc cử tri; giải quyết và giám sát việc giải quyết ý kiến, 

kiến nghị 

UBND huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, các phòng, ban, 

ngành liên quan chuẩn bị báo cáo, tài liệu cho đại biểu HĐND phục vụ hoạt động 

TXCT kịp thời, bảo đảm quy định. 

Tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được UBND huyện chỉ đạo xem xét, 

giải quyết; chất lượng giải quyết, nội dung trả lời từng bước được nâng lên và ngày càng 

đáp ứng yêu cầu của cử tri; nhiều ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết kịp thời; số ý 

kiến, kiến nghị được giải quyết xong trong kỳ báo cáo chiếm tỷ lệ tương đối cao. Tuy 

nhiên tiến độ giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri còn chậm, chưa thật sự kịp thời; 

nhiều kiến nghị liên quan đến chính sách, chế độ và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chậm 

được giải quyết dứt điểm và số lượng kiến nghị đưa vào giải quyết theo lộ trình còn cao. 

d. Phối hợp trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư 

 Thực hiện Quy chế phối hợp tiếp công dân ban hành kèm theo Quyết định số 

2326/QĐ-UBND, ngày 30/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện, ngày 10 và 25 hàng 

tháng Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đều chủ trì, tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở 

Tiếp công dân huyện, có sự tham dự của Thường trực HĐND huyện, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc huyện và một số cơ quan liên quan. Việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ 

sở Tiếp công dân huyện do Ban Tiếp công dân huyện (thuộc Văn phòng HĐND và 

UBND huyện) và các cơ quan liên quan thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công 

dân. Trong năm 2022 đã đã tham gia đủ 24 kỳ tiếp dân và tiếp được tiếp tổng 48 lượt 

công dân đến trụ sở tiếp dân để phản ánh, bày tỏ tâm tư, nguyên vọng, vướng mắc 

cần giải quyết. Tiếp nhận 89 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, trong đó có 

41 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Hiện đã đã giải quyết được 35 đơn, còn 06 đơn 

đang khẩn trương xem xét, giải quyết12. 

Đối với các buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND 

và UBND huyện, các cơ quan chuyên môn và Ban Tiếp công dân huyện đã cung cấp 

kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu cần thiết để phục vụ buổi tiếp công dân, phân công 

lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp thu ý kiến kết luận của Chủ tịch 

UBNDhuyện, tham mưu đề xuất UBND huyện xem xét, giải quyết các nội dung 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. 

Các cuộc họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại của huyện và các cuộc họp 

khác liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, UBND huyện 

và các cơ quan chuyên môn mời Ủy ban MTTQ huyện tham dự; các thông báo kết 

quả tiếp công dân, các văn bản xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công 

dân, UBND huyện gửi Thường trực HĐND huyện và Ủy ban MTTQ huyện để biết, 

theo dõi, giám sát việc thực hiện. 

3. Trách nhiệm phối hợp của Ban Thường trực UBMTTQ huyện 

 
12 Báo cáo số 937/BC-UBND ngày 22/11/2022, Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 
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a. Chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp HĐND huyện 

Trước mỗi kỳ họp, việc phối hợp chuẩn bị luôn được quan tâm, trao đổi thống 

nhất về thời gian, chương trình, nội dung của kỳ họp theo quy định. Tham dự 19 kỳ 

họp với Hội đồng Nhân dân (Trong đó 13 kỳ của Thường trực HĐND, 04 kỳ họp 

thường HĐND; 03 kỳ chuyên đề); Tham dự 22 kỳ họp Ủy ban Nhân dân huyện. Tại 

các kỳ họp MTTQ Việt Nam huyện đã có những ý kiến đóng góp vào các báo cáo, 

chương trình của kỳ họp và ban hành 04 Thông báo kết quả Mặt trận Tổ quốc tham 

gia xây dựng chính quyền theo quy định. 

Thực hiện các nội dung theo quy chế, Ủy ban MTTQ huyện thường xuyên kịp 

thời thông báo kết quả công tác xây dựng chính quyền 6 tháng và hằng năm tại kỳ 

họp HĐND huyện; thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều với Thường trực 

HĐND và UBND về các phản ánh, kiến nghị cử tri cũng như các vấn đề bức xúc trên 

địa bàn để chuyển các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền 

b. Phối hợp trong tiếp xúc cử tri; giải quyết và giám sát việc giải quyết ý kiến, 

kiến nghị của tri 

Trên cơ sở Quy chế phối hợp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện đã phối hợp với UBND huyện bố trí, xây dựng kế hoạch cho đại biểu 

HĐND huyện tiếp xúc với cử tri để thông báo về nội dung, chương trình kỳ họp 

thường kỳ, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri trước các kỳ họp; báo cáo kết quả sau 

kỳ họp và tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri. Ngoài việc tiếp xúc định kỳ 

trước và sau kỳ họp với cử tri, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối 

hợp với chính quyền cùng cấp tạo điều kiện để đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

tăng cường tiếp cử tri tại địa phương, đơn vị bầu cử.  

c. Giám sát, phản biện xã hội 

Hằng năm Ban Thường trực UBMTTQ huyện đã thực hiện tốt vai trò chủ trì 

hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp lựa chọn những vấn đề mà 

nhân dân trên địa bàn huyện quan tâm, đồng thời xác định các hình thức giám sát phù 

hợp với khả năng, điều kiện của từng tổ chức. Ban Thường trực UBMTTQ chủ trì 

giám sát được 08 cuộc, tham gia giám sát cùng với các tổ chức chính trị – xã hội 18 

cuộc; các cơ quan có thẩm quyền được trên 68 cuộc. Các cuộc giám sát chủ yếu tập 

trung vào các nội dung: Việc thu, chi các loại quỹ; thực hiện quy định số 124-

QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối 

sống của người đứng đầu; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; luật bảo hiểm xã hội; 

Xây dựng NTM; luật đất đai; Luật hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới, Luật trẻ 

em; các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, đảng viên, nhân dân. 

Từ năm 2021 đến nay Ban Thường trực UBMTTQ huyện đã chủ trì tổ chức 

phản biện xã hội được 02 cuộc về Dự án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và 

kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang trên địa bàn. 

d. Phối hợp trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư 

Định kỳ hàng tháng Ban Thường trực UBMTTQ huyện tham gia tiếp công dân 
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với đồng chí Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện đến khiếu nại, tố cáo, phản 

ánh, kiến nghị đảm bảo đúng quy định.  

Trong thời điểm báo cáo Ban Thường trực UBMTTQ huyện đã tổ chức tiếp 

công dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đã tiếp nhận 02 đơn khiếu nại, phản 

ánh, kiến nghị của công dân, các đơn đều không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban MTTQ huyện, đồng thời gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tiếp 

nhận 01 ý kiến phản ánh trực tiếp của nhân dân về xem xét chi trả hỗ trợ đền bù đất bị 

ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng thủy điện Bắc Khê 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQ 

huyện đã tích cực, chủ động thực hiện nghiêm túc, vai trò, trách nhiệm, chức năng, 

nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp đã đề ra, 

góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan nói riêng và của hệ 

thống chính trị trong huyện nói chung; hiệu quả công tác phối hợp giữa các bên đạt 

kết quả bước đầu, thể hiện ở các nội dung sau: 

Trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND huyện: Thường trực 

HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBND huyện trong việc chuẩn bị chương 

trình, nội dung làm việc của kỳ họp. Các phiên thảo luận tại tổ, phiên giải trình chất 

vấn và trả lời chất vấn được thực hiện nghiêm túc, dân chủ và đề cao tinh thần trách 

nhiệm của người thảo luận, chất vấn cũng như người báo cáo, trả lời chất vấn. Tại 

phiên họp liên tịch rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp, Thường 

trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ huyện đã nghiêm túc trong đánh 

giá, rút kinh nghiệm về những hạn chế, đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục, nên 

chất lượng các kỳ họp ngày càng được nâng lên. 

Trong công tác tiếp xúc cử tri và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri: 

Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND huyện chỉ đạo chuẩn bị tài liệu 

phục vụ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri kịp thời; trong các cuộc tiếp xúc cử tri 

ngày càng nề nếp và bài bản hơn, bước đầu đã tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề 

được nhiều cử tri đồng tình hưởng ứng, nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri đã được trao 

đổi, thảo luận, tháo gỡ, giải thích kịp thời. Việc tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri 

đảm bảo thời gian và chất lượng, số lượng kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND huyện 

giảm. Việc giải quyết kiến nghị của cử tri được UBND chỉ đạo các cơ quan chức 

năng phối hợp thực hiện, đảm bảo thời gian theo Quy chế đề ra giúp cho đại biểu theo 

dõi giám sát, được cử tri đồng tình. 

Trong hoạt động giám sát và theo dõi việc giải quyết các kết luận sau giám sát: 

Thường trực HĐND huyện phối hợp trong xây dựng nội dung, chương trình giám sát 

nên chương trình giám sát hằng năm đã cụ thể, trọng tâm, sát tình hình thực tế và 

không trùng chéo. Các yêu cầu kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực 

HĐND được UBND huyện chỉ đạo quyết liệt; các cấp chính quyền, các cơ quan liên 

quan tiếp thu, đề ra giải pháp cụ thể giải quyết, góp phần tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc tạo ra mối quan hệ phối hợp, sự đồng thuận cao giữa Thường trực HĐND, 

Ban Thường trực UBMTTQ huyện với UBND và các cơ quan được giám sát. 
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Trong giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp: Công tác phối hợp 

giữa Thường trực HĐND huyện với UBND huyện trong giải quyết các vấn đề phát 

sinh giữa hai kỳ họp được thực hiện kịp thời, đúng quy định; sự phối hợp giữa 

Thường trực HĐND huyện với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ huyện và các cơ 

quan chuyên môn được duy trì, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả các 

mặt công tác của HĐND. 

Trong hoạt động phối hợp tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của công dân được thực hiện đầy đủ, đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định, góp 

phần ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn. 

2. Hạn chế, vướng mắc 

a. Đối với Thường trực HĐND huyện 

Trong quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp, sự phối hợp giữa hai Ban của 

HĐND huyện còn một số hạn chế như: một số thành viên của Ban chưa bố trí, sắp 

xếp được thời gian tham gia nghiên cứu và có ý kiến để nâng cao chất lượng của các 

nội dung thẩm tra, không bố trí được thời gian tham gia thẩm tra; Hoạt động khảo sát 

thực tiễn tại cơ sở để phục vụ thẩm tra còn hạn chế. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện 

các kiến nghị của cử tri và các kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND huyện sau 

hoạt động kiểm tra, giám sát đã được quan tâm chỉ đạo nhưng hiệu quả còn hạn chế, 

chưa thường xuyên và chưa kịp thời; tiến độ khắc phục vủa các chủ thể được giám sát 

còn chậm. 

b. Đối với UBND huyện 

Một số báo cáo, hồ sơ, dự thảo nghị quyết và tài liệu kỳ họp gửi đến Thường 

trực HĐND huyện có lúc chưa đảm bảo thời gian quy định, làm ảnh hưởng đến tiến độ 

thực hiện công tác chuẩn bị kỳ họp, công tác thẩm tra của các Ban HĐND huyện. Việc 

cập nhật, chỉnh sửa (sau thẩm tra) một số tài liệu trình kỳ họp còn chậm, ảnh hưởng 

đến việc gửi tài liệu cho đại biểu HĐND huyện nghiên cứu. Một số nội dung trả lời 

chất vấn còn chung chung, chưa tập trung vào những vấn đề mà đại biểu yêu cầu. 

c. Đối với Ban Thường trực UBMTTQ huyện 

- Trong công tác phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động giám sát đầu tư cộng 

đồng đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; giám sát của MTTQ đối 

với các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức còn hạn chế. 

- Công tác phối hợp trong tiếp xúc cử tri tuy đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn 

chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị đôi khi chưa 

kịp thời. 

3. Nguyên nhân của hạn chế 

Một số nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND được chuẩn bị trong thời gian 

gấp nên việc cung cấp tài liệu, hồ sơ và phối hợp xây dựng nghị quyết đôi khi chưa 

kịp thời. 

Các Ban của HĐND huyện có lúc chưa thật sự chủ động phối hợp với các cơ 

quan soạn thảo nghị quyết; các Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp trong tiếp xúc cử 

tri chưa thường xuyên. 
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Việc tổ chức phản biện xã hội của Ban Thường trực UBMTTQ huyện có nội 

dung thực hiện chưa đảm bảo thời gian, nhiều văn bản muộn, chất lượng soạn thảo 

chưa cao. 

Một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan 

tỉnh, Trung ương; nguồn lực của huyện còn hạn chế nên chưa đáp ứng được các kiến 

nghị về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện. 

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI  

1. Hoạt động của HĐND huyện cần tiếp tục chủ động, tích cực, bám sát các 

nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Bộ Chính trị, nghị quyết chỉ đạo của Đảng bộ huyện để 

cụ thể hóa các chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tiếp tục 

nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đặc biệt là vai 

trò của mỗi đại biểu HĐND trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. 

Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND; chất lượng 

hoạt động thảo luận tại tổ trong các kỳ họp HĐND. 

2. Tiếp tục xây dựng rà soát, thống nhất chỉnh sửa, bổ sung những nội dung 

trong Quy chế phối hợp nhiệm kỳ mới phù hợp, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt 

động phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN 

huyện trong thời gian tới. 

3. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban 

Thường trực UBMTTQVN huyện và các Tổ đại biểu trong việc xây dựng chương 

trình, kế hoạch và triển khai hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND để tổ chức 

các cuộc tiếp xúc cử tri có hiệu quả. Tăng cường hoạt động TXCT theo hình thức 

chuyên đề. Gắn trách nhiệm TXCT với việc xử lý đơn thư và hoạt động giám sát, 

chất vấn; trường hợp cần thiết khi TXCT có thể mời cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết kiến nghị của cử tri cùng tham dự; tích cực theo dõi, đôn đốc và giám sát việc 

giải quyết kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp 

với các cấp, các ngành liên quan để giám sát việc giải quyết của cơ quan hữu quan, 

tạo lòng tin của cử tri đối với đại biểu HĐND. 

Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực UB MTTQ huyện tăng cường 

hoạt động giám sát, các phiên chất vấn giữa hai kỳ họp, phiên họp của Thường trực 

HĐND huyện nghe UBND huyện, các ban, ngành giải trình về các nội dung vấn đề, 

lĩnh vực cử tri, nhân dân nhằm đề cao trách nhiệm của UBND huyện để thực hiện tốt 

chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. 

4. Trong hoạt động tổ chức kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND, các Ban 

HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ngay 

từ quá trình chuẩn bị kỳ họp, xây dựng chương trình kỳ họp, tổ chức hội nghị liên 

tịch đến tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của kỳ họp. 

5. Tiếp tục đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động của HĐND. Trong giám 

sát, cần thực hiện linh hoạt, có hiệu quả các hình thức giám sát thông qua việc đổi 

mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; kết hợp giữa giám sát nghe báo cáo và tổ 

chức giám sát trực tiếp, khảo sát, nắm tình hình; tiếp tục đổi mới về nội dung chất 

vấn như chất vấn về việc thực hiện lời hứa, tăng cường giám sát việc ban hành văn 
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bản; đổi mới cơ cấu, thành phần đoàn giám sát bảo đảm sự hợp lý, tinh gọn, như việc 

mời đại diện Ủy ban MTTQ huyện, các phòng, ban, ngành và cơ quan liên quan để có 

thể cung cấp, giải trình, làm rõ ngay một số nội dung giám sát liên quan đến lĩnh vực 

phụ trách và hạn chế được sự trùng lặp giữa các đoàn giám sát. Chỉ đạo theo dõi, đôn 

đốc việc thực hiện các cam kết chất vấn, kết luận giải trình. 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Thường trực HĐND huyện đề nghị 

Tại các hội nghị phản biện do Ủy ban MTTQ tổ chức có liên quan đến các vấn 

đề kinh tế - xã hội, đề nghị Ban Thường trực UBMTTQ huyện xem xét mời đại diện 

các Ban HĐND huyện tham gia để nắm bắt thông tin và có ý kiến góp ý các nội dung 

phản biện để góp phần đảm bảo nội dung toàn diện, chặt chẽ hơn. Trong tổng hợp các 

kiến nghị TXCT chuyển Thường trực HĐND huyện cần rõ ý, rõ ý thẩm quyền giải 

quyết, hạn chế kiến nghị chồng chéo, lặp lại nhiều lần, cấp nào cũng có. 

Đề nghị UBND huyện cần chuẩn bị các nội dung phục vụ cho các kỳ họp chú 

đáo và đảm bảo đúng thời gian quy định, đặc biệt là về thời gian hoàn thành tài liệu gửi 

hai Ban của HĐND huyện thẩm tra và ban hành gửi đại biểu HĐND huyện phục vụ 

các kỳ họp. 

2. Ủy Ban nhân dân đề nghị 

Đề nghị Thường trực, các Ban HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tiếp tục 

tăng cường giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết của HĐND huyện tại các cơ 

quan, đơn vị; lắng nghe ý kiến các đối tượng chịu sự giám sát để kịp thời kiến nghị 

cấp trên xem xét điều chỉnh, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định chưa phù hợp, bảo 

đảm nghị quyết của HĐND huyện phát huy tác dụng, đem lại hiệu quả thiết thực. 

Đề nghị các Ban HĐND huyện chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan 

soạn thảo nghị quyết để nắm bắt những nội dung liên quan phục vụ cho hoạt động 

khảo sát, giám sát, thẩm tra. Tích cực đôn đốc, giám sát việc trả lời các chất vấn, giải 

trình tại kỳ họp, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. 

Đề xuất phương án giải quyết một số nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp 

thường lệ HĐND huyện: 

Một số nội dung chưa rõ quy trình phê duyệt 

Đối với danh mục các công trình đầu tư xây dựng, các dự án, mô hình (bao 

gồm dự án được đầu tư từ vốn sự nghiệp và dự án được đầu tư từ vốn đầu tư phát 

triển, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất…) đã được HĐND huyện ban hành Nghị 

quyết phê duyệt tại kỳ họp thường kỳ (phê duyệt chi tiết theo tên danh mục, chủ đầu 

tư, số vốn phân bổ đối với mỗi công trình, dự án). Tuy nhiên trong quá trình thực 

hiện phát sinh yêu cầu điều hòa vốn phân bổ giữa các công trình cùng chủ đầu tư 

(cùng đơn vị dự toán), giữa các công trình khác chủ đầu tư (khác đơn vị dự toán), 

điều chỉnh chủ đầu tư, tên dự án…  

Quy trình điều hòa vốn đối với các nội dung nêu trên cần quy định rõ trình kỳ 

họp HĐND huyện thông qua hoặc trình Thường trực HĐND huyện thông qua và báo 

cáo tại kỳ họp HĐND gần nhất. 
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Đề xuất phương án giải quyết:  

Nhiệm vụ điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công được quy định tại Khoản 8, 

Điều 67 Luật Đầu tư công năm 2019 như sau: “8. Ủy ban nhân dân các cấp quyết 

định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa 

phương để đầu tư giữa các ngành, lĩnh vực, chương trình và trong nội bộ các ngành, 

lĩnh vực, chương trình của các đơn vị sử dụng các nguồn vốn này và báo cáo Hội 

đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.”  

Khoản 3, Điều 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công quy định: “3. Thời 

gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm giữa các dự án 

trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương trước ngày 15 tháng 11 năm 

kế hoạch”. 

Việc rà soát, điều hòa vốn giữa các công trình được thực hiện theo thực tế tiến 

độ thực hiện dự án, khối lượng thực hiện, khả năng giải ngân (không cố định về thời 

gian trong năm), đồng thời việc điều hòa vốn thực hiện trước ngày 15/11 hằng năm 

(không trùng với thời gian tổ chức kỳ họp thường kỳ của HĐND huyện), do vậy 

UBND huyện đề xuất: Thường trực HĐND huyện phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh kế 

hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước, bao gồm điều chỉnh vốn giữa các công trình 

xây dựng cùng chủ đầu tư, giữa các công trình khác chủ đầu tư, điều chỉnh chủ đầu tư 

dự án, mô hình, điều chỉnh tên dự án, mô hình và báo cáo kỳ họp HĐND huyện gần 

nhất để đảm bảo thời gian và hạn chế tổ chức nhiều kỳ họp chuyên đề HĐND huyện. 

 Nội dung đề xuất khác 

Đối với nhiệm vụ phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình trên địa bàn 

huyện: Khoản 7, Điều 17, Luật Đầu tư công quy định: “7. Hội đồng nhân dân các 

cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn 

ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, 

các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định 

tại Khoản 3 Điều này…”.  

Khoản 6, Điều 18, Luật Đầu tư công quy định về các nhiệm vụ, dự án không 

phải quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có: Dự án thuộc chương trình mục tiêu 

quốc gia.  

Điều 9, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định 

cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia quy định: “b) 

Ngân sách địa phương đảm bảo cân đối, bố trí vốn đối ứng thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia. Tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện từng 

chương trình mục tiêu quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định.” Do vậy việc bố 

trí vốn ngân sách địa phương đối ứng theo quy định là nhiệm vụ bắt buộc để thực 

hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, là các dự án không phải quyết 

định chủ trương đầu tư tại khoản 6, Điều 18, Luật Đầu tư công. 

Từ những căn cứ nêu trên, UBND huyện báo cáo HĐND huyện không xem xét 

phê duyệt chủ trương đầu tư đối với danh mục các công trình thuộc các chương trình 

MTQG năm 2023 có bố trí một phần vốn đối ứng ngân sách huyện; đồng thời để đảm 
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bảo thống nhất trong quy trình thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư và phân bổ vốn hằng 

năm, UBND huyện đề xuất từ năm 2023 đến hết giai đoạn 2021 – 2025, không thực 

hiện trình phê duyệt chủ trương đầu tư đối với danh mục dự án nhóm C khởi công 

mới hằng năm thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. 

3. Ban Thường trực UBMTTQ huyện đề nghị 

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng cao chất lượng, nội 

dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đúng trọng tâm. 

Trên đây là báo cáo sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường 

trực HĐND, lãnh đạo UBND và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Tràng 

Định nhiệm kỳ 2021-2026./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Ban Thường trực UB MTTQ VN huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- TT HĐND các xã, thị trấn; 

- Chánh, Phó chánh VP HĐND&UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
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