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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động năm 2022, chương trình hoạt động 

năm 2023 của Thường trực và 02 Ban HĐND thị xã 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật giám sát 

của Quốc hội và HĐND năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan; 

Căn cứ Kế hoạch 114-KH/TU của Thị ủy Phước Long về Kế hoạch Hội 

nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 13 – Khóa XII. 

Trên cơ sở kết quả công tác của Thường trực và 02 Ban HĐND thị xã, 

Thường trực HĐND thị xã Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, chương trình 

hoạt động năm 2023 của Thường trực và 02 Ban HĐND thị xã cụ thể như sau: 

I. KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

1. Hoạt động của Thường trực HĐND thị xã 

1.1. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp 

Thường trực HĐND thị xã thực hiện đúng các quy định pháp luật trong 

công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp[1]. Trước kỳ họp, chủ trì tổ chức hội nghị 

liên tịch với 02 Ban HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan để bàn và thống nhất các vấn đề có liên quan. 

Công tác tổ chức và điều hành các kỳ họp đảm bảo đúng quy định. 

1.2. Hoạt động giám sát 

- Giám sát tại kỳ họp: HĐND thị xã đã xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ 

trình và dự thảo nghị quyết của TT.HĐND, 02 ban HĐND, UBND, Viện kiểm 

sát, Tòa án, Chi cục thi hành án dân sự thị xã trình tại kỳ họp[2]; đồng thời thực 

hiện chất vấn theo luật định[3]. 

- Giám sát, khảo sát chuyên đề: Tổ chức được 05 cuộc[4] : 

                                                 
[1] HĐND tổ chức thành công 03 kỳ họp: có 02 kỳ họp chuyên đề là kỳ họp thứ ba và kỳ họp thứ 

năm và kỳ họp giữa năm 2022 (kỳ họp thứ 4); đang thực hiện các bước chuẩn bị tổ chức kỳ họp cuối năm. 

[2] Tại kỳ họp thứ ba (chuyên đề) HĐND thị xã đã ban hành 04 nghị quyết, kỳ họp thứ tư (giữa năm 
2022) ban hành 10 nghị quyết và kỳ họp thứ năm ban hành 03 Nghị quyết về hoạt động của HĐND thị xã 
và lĩnh vực phát triển KTXH. 

[3] Tại các kỳ họp đã có 07 lượt đại biểu HĐND tham gia phát biểu thảo luận, chất vấn bằng 02 hình 
thức chất vấn gián tiếp và trực tiếp tại kỳ họp liên quan đến các vấn đề như: Tiến độ xây dựng khu khám 

và điều trị bệnh lây nhiễm với quy mô 30 giường, công tác quy hoạch, công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi 
trường, hợp đồng, biên chế ngành giáo dục, việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến việc 
thực hiện Chương trình hành động số 02-CT/TU của Thị ủy, một số tồn tại trong công tác tố tụng,… 

[4] +  Việc thực hiện xây dựng đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù. 
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1.3. Hoạt động tiếp xúc cử tri

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thị xã tổ

chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri được 04 đợt[5]. Qua theo dõi, đại biểu đã

chấp hành nghiêm việc dự tiếp xúc cử tri. Trong năm 2022, tổng hợp được 26

kiến nghị chuyển đến UBND thị xã và các ngành chức năng liên quan xem xét,

giải quyết và trả lời theo quy định[6].

- Tiếp nhận, xử lý ý kiến kiến nghị của cử tri.

1.4. Công tác theo dõi, hướng dẫn hoạt động Tổ và đại biểu HĐND

Hướng dẫn các Tổ đại biểu HĐND thị xã thực hiện tham gia hoạt động do

Thường trực HĐND tổ chức[7].

1.5. Hoạt động tiếp công dân

- Bố trí, phân công đại biểu tiếp công dân cùng với Thường trực HĐND thị

xã vào ngày Thứ tư tuần thứ ba hàng tháng tại Ban tiếp công dân của thị xã. Đến

nay Thường trực và đại biểu HĐND thực hiện tiếp công dân được 11 đợt[8]. Qua

theo dõi, nhìn chung các đại biểu đã cơ bản chấp hành tốt việc tiếp công dân theo

quy định.

- Tiếp nhận 01 đơn và chuyển đến UBND thị xã và các ngành 

phối hợp tham mưu giải quyết.

1.6. Công tác phối hợp

- Đối với UBMTTQVN thị xã: Thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong các

họat động như: Tổ chức kỳ họp, giám sát của Thường trực và 02 Ban HĐND, tiếp

xúc cử tri với đại biểu các cấp[9]; phối hợp tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử

tri và một số hoạt động khác.

- Đối với UBND thị xã: Chủ trì phối hợp với UBND trong các hoạt động:

chuẩn bị các nội dung văn bản trình tại các kỳ họp HĐND. Đề nghị UBND dự và

cử lãnh đạo các ngành thuộc UBND thị xã dự và trả lời các ý kiến, kiến nghị của

+ Giám sát tình hình quản lý sử dụng đất theo kế hoạch, quy hoạch được phê duyệt.

+ Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND thị xã về triển khai thực hiện Chương trình hành

động số 02-CTr/TU ngày 22/7/2020 của Thị uỷ Phước Long.

+ Giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND; tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND

thị xã về các chỉ tiêu phát triển KTXH - QPAN năm 2022.

+ Giám sát công tác tham mưu triển khai thực hiện công tác quy hoạch trên địa bàn thị xã.

[5] Sau kỳ họp thứ hai, trước và sau kỳ họp thứ tư - HĐND thị xã khóa IV, trước kỳ họp thứ 6.

[6] Riêng đối với những kiến nghị trước kỳ họp thứ 6 đang xem xét giải quyết.

[7] Gồm các hoạt động: Dự Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ hai, lần thứ 3; dự các kỳ họp;
04 đợt tiếp xúc cử tri cấp thị xã và 03 đợt với Đại biểu Quốc hội; tiếp công dân; tham dự bồi dưỡng, tập
huấn Đại biểu HĐND cấp huyện do Sở Nội vụ tổ chức và một số hoạt động khác.

[8] Hoạt động tiếp công dân của Thường trực và đại biểu HĐND được thực hiện theo Điều 107 - Luật
Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị quyết số
759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của UBTVQH và Thông báo số 45/TB-HĐND ngày 31/12/2021 của
Thường trực HĐND thị xã.

[9] Phối hợp tổ chức 04 đợt TXCT với đại biểu HĐND 02 cấp (cấp tỉnh và thị xã) và 03 đợt TXCT với

đại biểu Quốc hội.
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cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu các cấp; Tham dự họp thành viên 

UBND và các hội nghị khác có liên quan và các vấn đề có liên quan khác. 

1.7. Một số hoạt động khác 

- Hoàn chỉnh các Nghị quyết của HĐND thị xã thông qua tại các kỳ họp;  

thông qua các kênh, thực hiện công tác tuyên truyền nội dung nghị quyết đến 

nhân dân để tổ chức thực hiện. 

- Tổ chức họp Thường trực HĐND định kỳ, đột xuất được 12 lần, Hội nghị 

giao ban công tác HĐND 2 lần; dự và chỉ đạo kỳ họp HĐND xã, phường và các 

cuộc họp khác theo quy chế; 

- Tham gia các Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tại địa phương, dự kỳ họp 

HĐND tỉnh, tổ chức cho đại biểu dự tập huấn theo kế hoạch của cấp trên, dự Hội 

nghị giao ban công tác HĐND tỉnh lần thứ 2, thứ 3 do Thường trực HĐND tỉnh tổ 

chức. 

Ngoài ra, Thường trực HĐND thị xã thực hiện một số nhiệm vụ khác theo 

thẩm quyền. 

2. Hoạt động của 02 Ban HĐND thị xã 

- Thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, 

UBND trình tại các kỳ họp theo chức năng, nhiệm vụ của từng Ban và sự phân 

công của Thường trực HĐND thị xã đảm bảo đúng quy định[10] 

- Hoạt động giám sát chuyên đề trong năm [11]  

- 02 Ban HĐND thị xã đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm của 

Thường trực HĐND, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo luật định. 

- Hoạt động thẩm tra, giám sát của 02 Ban luôn được chú trọng về nội dung 

và nâng cao về chất lượng, trong giám sát luôn kết hợp giám sát bằng văn bản với 

kiểm tra thực tế. Có cân nhắc, lựa chọn nội dung, đối tượng giám sát trên cơ sở 

chỉ đạo của Thường trực HĐND, Chương trình hoạt động toàn khóa của 02 Ban 

và kiến nghị của cử tri, ý kiến của các đại biểu và yêu cầu. 

                                                 
[10] Ban Pháp Chế thẩm tra 18 Báo cáo và 02 dự thảo Nghị Quyết. 

[11] + Ban KTXH HĐND thị xã giám sát 03 cuộc:  

 Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và 

việc quản lý, sử dụng nguồn quỹ vận động để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 đối với UBND các xã, 

phường. 

 Công tác quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã, năm 

học 2021-2022. 

  Công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã. 

  + Ban Pháp chế HĐND thị xã giám sát 03 cuộc:  

 Giám sát việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.  

 Giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát việc ban hành Nghị quyết của HĐND xã, 

phường năm 2021. 

  Giám sát công tác thực thi pháp luật năm 2022. 
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- Qua giám sát, 02 Ban đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, đồng thời có 

những kiến nghị sát thực nhằm giúp các đơn vị chịu sự giám sát đề ra những giải 

pháp hiệu quả để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. 

- Ngoài ra, 02 Ban thực hiện một số nhiệm vụ khác theo thẩm quyền. 

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Thường trực và 02 Ban HĐND thị xã đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đề ra. Tổ chức 

thành công các kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ đúng quy định. Hoạt động 

giám sát chuyên đề, thẩm tra thực hiện theo kế hoạch, đúng trình tự quy định. 

Công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động với 02 ban HĐND đảm bảo nhịp 

nhàng, có hiệu quả. Hoạt động của các Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND thị xã cơ 

bản thực hiện tốt. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - 

UBMTTQVN thị xã đảm bảo theo Quy chế và một số hoạt động thường xuyên 

khác theo quy định. 

Hạn chế 

- Một số ít đại biểu còn vắng dự tiếp xúc cử tri, họp tổ trước kỳ họp 

HĐND. 

- Việc thực hiện chương trình giám sát của TT.HĐND thị xã còn chậm, 

chưa đúng thời gian tiến độ theo Kế hoạch. 

- Nguyên nhân 

- Do Đại biểu HĐND đa số là kiêm nhiệm, bận lịch công tác tại đơn vị do 

đó việc dự họp tổ đôi khi chưa đầy đủ. 

- Trong năm 2022 Thường trực HĐND thị xã phải phối hợp tổ chức diễn 

tập phòng thủ, trong đó có tổ chức kỳ họp chuyên đề chuyển địa phương từ thời 

bình sang thời chiến do đó một số hoạt động còn chậm so với kế hoạch đề ra. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 

1. Đối với Thường trực HĐND thị xã 

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ 

họp thường lệ năm 2023 theo đúng kế hoạch đề ra và tổ chức kỳ họp chuyên đề 

(nếu có); 

- Thực hiện giám sát theo Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND thị 

xã. 

- Tổ chức hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 4 và thứ 5 theo Quy 

chế. 

- Phối hợp với Ban thường trực UBMTTQVN thị xã tổ chức cho Đại biểu 

Quốc hội, HĐND các cấp tiếp xúc cử tri tại địa phương trước và sau các kỳ họp 

theo quy định; Tổ chức để đại biểu HĐND thị xã tiếp công dân theo quy định; 
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- Tham dự kỳ họp, hội nghị, giám sát của HĐND tỉnh (khi được mời) và 

các hội nghị khác; dự và chỉ đạo việc tổ chức kỳ họp của HĐND các xã, phường. 

2. Đối với 02 Ban HĐND thị xã 

Thực hiện theo chương trình công tác năm 2023 của từng Ban. Trong đó, tổ 

chức thực hiện tốt kế hoạch giám sát theo Nghị quyết của HĐND thị xã giao và 

kế hoạch phân công của Thường trực HĐND thị xã; thẩm tra các văn bản trình tại 

các kỳ họp HĐND theo lĩnh vực từng Ban phụ trách. 

3. Ngoài ra, Thường trực và 02 Ban HĐND thị xã thực hiện một số nhiệm 

vụ khác theo thẩm quyền. 

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và chương trình hoạt 

động trọng tâm năm 2023 của Thường trực và 02 Ban HĐND thị xã./. 

Nơi nhận:                            

- TT TU(b/c); 

- TT HĐND thị xã; 

- UBND, UBMTTQVN thị xã; 
- 02 Ban và ĐB.HĐND; 

- ĐB dự kỳ họp; 

- LĐVP, CVVP; 
- Lưu VT.       

    

                                                                    

                   KT.CHỦ TỊCH 

                   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                                    Trịnh Xuân Hải 
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