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BÁO CÁO 

Tổng kết hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 Hội 

HĐND năm 2015.  

Thường trực HĐND huyện Tủa Chùa báo cáo tổng kết hoạt động của 

HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Tủa Chùa là huyện vùng cao của tỉnh Điện Biên; phía Bắc giáp huyện Sìn 

Hồ, tỉnh Lai Châu; phía Nam giáp huyện Tuần Giáo, phía Tây giáp huyện 

Mường Chà của tỉnh Điện Biên; phía Đông giáp huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn 

La. Diện tích tự nhiên 68.414,88 ha, dân số 61.017 người, trong đó: dân tộc 

Mông chiếm 71,2%, dân tộc Thái chiếm 16,3%, dân tộc Kinh chiếm 5,3%, dân 

tộc Dao chiếm 4,3%, dân tộc Hoa chiếm 1,4%, dân tộc Mường chiếm 1,1%, dân 

tộc Khơ Mú chiếm 0,8%, các dân tộc khác chiếm 0,32%. Toàn huyện có 11 xã, 

01 thị trấn, với 121 thôn, bản, tổ dân phố. 

1. Thuận lợi 

Trong những năm qua, tình hình kinh tế, văn hoá - xã hội của huyện luôn 

được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của 

nhân dân các dân tộc được nâng lên; quốc phòng - an ninh được bảo đảm và giữ 

vững, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào công cuộc đổi mới của đất nước.  

Nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện 

được kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, trình độ lý luận chính trị, 

chuyên môn của đại biểu HĐND cao hơn so nhiệm kỳ trước.    

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định 

của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và trong hoạt động thực tế HĐND 

huyện, Thường trực HĐND huyện luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của 

Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ 

chức đoàn thể, sự tin tưởng và ủng hộ của cử tri địa phương, tạo sự đồng thuận 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của HĐND. 

2. Khó khăn 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tủa Chùa vẫn là một huyện nghèo, nền 

kinh tế xuất phát điểm thấp, việc chuyển dịch cơ cấu theo hướng công, nông 

nghiệp còn chậm, quy mô nhỏ, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp; tập quán sản 
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xuất của đồng bào dân tộc thiểu số ở một số địa bàn còn lạc hậu, cơ sở hạ tầng 

kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; văn hoá - xã hội có mặt còn hạn chế, tỷ lệ hộ 

nghèo cao; thu ngân sách hàng năm của huyện thấp, chủ yếu dựa vào ngân sách 

của Trung ương hỗ trợ. 

Đa số đại biểu HĐND huyện hoạt động kiêm nhiệm, thời gian dành cho 

việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND chưa được nhiều. Trong nhiệm kỳ, 

Thường trực HĐND huyện, một số Ban HĐND huyện có sự biến động do điều 

chuyển công tác nên cũng ảnh hưởng đến việc tổ chức và thực hiện nhiệm vụ 

của HĐND huyện.  

II. CƠ CẤU, TỔ CHỨC CỦA HĐND HUYỆN 

1. Số lƣợng, chất lƣợng đại biểu HĐND huyện 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp 

ngày 22/5/2016, cử tri toàn huyện đã bầu được 32 đại biểu HĐND huyện, tăng 

01 đại biểu so với nhiệm kỳ 2011-2016. Cơ cấu đại biểu HĐND huyện đã đảm 

bảo được tính đại diện của các dân tộc, các tổ chức, các ngành, các giới ở địa 

phương, trong đó có: 8 đại biểu nữ, chiếm 25%; dân tộc thiểu số: 21 đại biểu, 

chiếm 65,6%; trẻ tuổi: 04 đại biểu, chiếm 12,5%; ngoài đảng 01 đại biểu, chiếm 

3,1%; tái cử 19, đại biểu chiếm 59,3%. Số lượng đại biểu HĐND biến động 

trong nhiệm kỳ là 05 người (03 đại biểu chuyển công tác ra khỏi địa bàn huyện, 

02 đại biểu từ trần). 

Đại biểu HĐND huyện được đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, 

phẩm chất chính trị, đạo đức và uy tín; tính đến 31/12/2020, số đại biểu có trình 

độ chuyên môn từ đại học trở lên đạt tỷ lệ 62,5%; số đại biểu có trình độ trung 

cấp lý luận chính trị trở lên đạt tỷ lệ 100% (trong đó cao cấp, cử nhân là 46%). 

Với chất lượng đại biểu nêu trên đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND cũng như việc thực hiện tuyên truyền các chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND 

đến với cử tri hiểu và tuân theo; đồng thời, tiếp thu và phản ánh kịp thời ý chí, 

nguyện vọng của cử tri đến Đảng, Nhà nước, chính quyền xem xét, giải quyết, là 

yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, 

đáp ứng yêu cầu của việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

2. Thƣờng trực HĐND huyện 

Đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện được bầu theo quy định của 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 là 05 đại biểu, gồm: Chủ tịch, 

02 Phó Chủ tịch và 02 ủy viên Thường trực HĐND huyện. Chủ tịch HĐND 

huyện do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiêm nhiệm; 01 Phó Chủ 

tịch HĐND huyện cơ cấu là Ủy viên BTV Huyện ủy và 01 Phó Chủ tịch HĐND 

huyện cơ cấu là Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Ủy viên Thường trực HĐND 

huyện gồm 02 Trưởng ban HĐND huyện
1
.  Thường trực HĐND huyện có 02/05 

                                           
 

1
 Trưởng ban Dân vận Huyện ủy kiêm nhiệm Trưởng ban Dân tộc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện 

ủy kiêm nhiệm Trưởng ban Pháp chế. 



3 

 

đại biểu hoạt động chuyên trách. Việc bố trí đồng chí Phó Bí thư Thường trực 

Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện đã tăng cường được sự lãnh đạo 

của Đảng đối với hoạt động của HĐND, nâng cao được vai trò, vị thế, mối quan 

hệ công tác và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ của HĐND huyện. 

Trong nhiệm kỳ, do có sự thay đổi công tác cán bộ của một số thành viên 

Thường trực HĐND huyện, HĐND huyện đã tiến hành miễn nhiệm 01 Phó Chủ 

tịch HĐND huyện kiêm Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện. Đến nay, 

thường trực HĐND huyện còn 04 thành viên và chỉ 01 đồng chí Phó Chủ tịch 

HĐND huyện hoạt động chuyên trách. 

3. Các Ban HĐND huyện 

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện có 3 ban (Ban Kinh tế - Xã hội, Ban 

Pháp chế, Ban Dân tộc), mỗi ban có 05 thành viên gồm Trưởng ban, Phó 

Trưởng ban, các Phó Trưởng ban là đại biểu HĐND chuyên trách. Trưởng ban 

Pháp chế, Trưởng ban Dân tộc là đại biểu HĐND kiêm nhiệm. Trưởng ban Kinh 

tế - Xã hội do đồng chí Phó Chủ tịch HĐND kiêm nhiệm.  

Thành viên các Ban HĐND huyện kiêm nhiệm, đa số là lãnh đạo chủ chốt 

của cơ quan Đảng, đoàn thể, địa phương, có trình độ chuyên môn và năng lực công 

tác phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Ban, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong công tác thẩm tra, giám sát của Ban.  

Đầu nhiệm kỳ, lãnh đạo các Ban HĐND  huyện cơ bản ổn định; cuối nhiệm 

kỳ, theo sự phân công của tổ chức, Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội 

được miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.  

4. Tổ đại biểu HĐND huyện 

Tổ đại biểu HĐND huyện được thành lập theo số đại biểu ứng cử tại đơn vị 

hành chính, gồm 07 tổ; mỗi tổ gồm tổ trưởng, tổ phó và các tổ viên đảm bảo hiệu 

quả trong tổ chức và hoạt động của HĐND huyện trong điều kiện đa số đại biểu 

HĐND huyện hoạt động kiêm nhiệm. Trong nhiệm kỳ, có 01 Tổ trưởng đã 

chuyển công tác, 01 Tổ phó từ trần. 

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã duy trì tốt 

hoạt động theo quy định của pháp luật, phát huy được vai trò tích cực phối hợp, 

tham gia các đoàn khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của 

HĐND huyện; tổ chức họp tổ để nghiên cứu, tham vấn, tham gia ý kiến vào các 

nội dung và chất vấn tại các kỳ họp của HĐND huyện, báo cáo kết quả kỳ họp 

với cử tri; tổng hợp ý kiến của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng xem 

xét giải quyết theo quy định và thông báo với cử tri về kết quả giải quyết của cơ 

quan chức năng đối với kiến nghị của cử tri.  

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN 

HẠN CỦA HĐND2
 

                                           
2
 UBND huyện, các Ban HĐND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân huyện, Hội thẩm 

nhân dân huyện có báo cáo tổng kết riêng.  
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1. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp của HĐND huyện 

Kỳ họp là hoạt động chính, quan trọng trong hoạt động HĐND. Đến nay, 

HĐND huyện tổ chức 15 kỳ họp (có 10 kỳ họp thường lệ, kỳ họp thứ nhất, kỳ 

họp tổng kết và 03 kỳ họp chuyên đề). Các vấn đề quan trọng của địa phương về 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền đều được HĐND 

xem xét quyết định tại kỳ họp đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đúng với Hiến 

pháp, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn địa phương. 

Công tác chuẩn bị, xây dựng chương trình kỳ họp thường xuyên được đổi 

mới, ngày càng chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, chất lượng, hiệu quả. Luôn 

có sự phối hợp hiệu quả giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN 

và các phòng, ban liên quan trong chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp, tiếp 

xúc cử tri, chuẩn bị nội dung vấn đề chất vấn, báo cáo, dự thảo nghị quyết…,  

Kỳ họp chuyên đề được tổ chức chủ yếu để giải quyết những vấn đề mang tính 

cấp thiết về kinh tế - xã hội, công tác nhân sự. Với thời gian chuẩn bị ngắn hơn 

kỳ họp thường lệ, nhưng việc tổ chức kỳ họp chuyên đề bảo đảm chất lượng, 

trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. 

Công tác tổ chức và điều hành kỳ họp có nhiều đổi mới, chủ tọa điều hành 

kỳ họp đảm bảo dân chủ, linh hoạt theo hướng giảm thời gian trình bày báo cáo, 

tăng thời gian thảo luận, chất vấn làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, 

tạo sự nhất trí, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu HĐND trong thảo luận, 

quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ 

họp đạt cao, tỷ lệ đại biểu tham gia phát biểu tại tổ thảo luận, phát biểu tại hội 

trường ngày càng tăng lên. 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã 

tham gia chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND; các Ban HĐND đã 

thực hiện tốt chức năng thẩm tra các nội dung báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết 

(101 văn bản) thuộc lĩnh vực phụ trách trình tại các kỳ họp HĐND. Khi thẩm tra 

các nội dung báo cáo đề án, dự thảo nghị quyết, các Ban đã dựa trên những căn 

cứ pháp lý, cơ sở khoa học, tính hợp pháp, hợp hiến và tính thống nhất với hệ 

thống pháp luật, nghị quyết của HĐND đã ban hành; điều kiện, tình hình thực tế 

ở địa phương và kết hợp những thông tin từ quá trình giám sát, khảo sát, tiếp 

xúc cử tri, lấy ý kiến các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của đề án, dự thảo 

nghị quyết để xây dựng báo cáo thẩm tra cho phù hợp. Nhờ đó, đa số các báo 

cáo thẩm tra của các Ban thể hiện rõ quan điểm của Ban nhất trí hay không nhất 

trí, những ý kiến khác nhau; những kiến nghị sửa đổi bổ sung. Qua đó, giúp các 

đại biểu HĐND huyện có thêm những thông tin đa chiều để thảo luận, xem xét, 

thông qua nghị quyết bảo đảm đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

Các đại biểu HĐND đã tiến hành tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp 

thường lệ, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND 

tổng hợp và giao các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết, trả lời. Đại biểu 

HĐND đã chủ động nghiên cứu tài liệu, tham gia tích cực, có trách nhiệm tại 
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phiên thảo luận, chất vấn tại hội trường; trách nhiệm của đại biểu được phát huy. 

Tại phiên thảo luận, chất vấn tại hội trường, việc đặt vấn đề của đại biểu đối với 

lãnh đạo các cơ quan, đơn vị diễn ra với tinh thần dân chủ, linh hoạt.  

Công tác thông tin trước, trong và sau kỳ họp được thông tin trên đài 

truyền thanh huyện, đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện: 

http://huyentuachua.dienbien.gov.vn/ để cử tri và người dân nắm, theo dõi. Công 

tác chuẩn bị tài liệu, báo cáo, tờ trình được gửi đến đại biểu kịp thời theo quy 

định, tạo điều kiện để đại biểu nghiên cứu, tham gia thảo luận, chất vấn và biểu 

quyết. 

2. Quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phƣơng 

Việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương thể hiện qua việc 

HĐND đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND như: 

Từ năm 2016 đến hết năm 2020, HĐND huyện đã ban hành 101 nghị 

quyết (02 nghị quyết quy phạm pháp luật; 23 nghị quyết về tổ chức, cán bộ; 76 

nghị quyết chuyên đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh).  

Công tác ban hành nghị quyết của HĐND thời gian qua đảm bảo về quy 

trình, thủ tục và nâng dần về chất lượng theo hướng phục vụ nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách an 

sinh xã hội của huyện. Các nghị quyết được kịp thời ban hành để cụ thể hóa chủ 

trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, điều chỉnh các quan hệ 

xã hội trong mọi lĩnh vực của đời sống. Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp 

HĐND đảm bảo phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể đại biểu HĐND. Căn cứ nghị 

quyết, UBND các cấp đã kịp thời cụ thể hóa bằng quyết định; các ngành, địa 

phương đề ra kế hoạch để thực hiện có hiệu quả nghị quyết của HĐND, quyết 

định của UBND. 

Giữa hai kỳ họp HĐND huyện giao Thường trực HĐND huyện cho ý kiến 

phân bổ, điều chỉnh dự toán một số cơ quan, đơn vị, dự án…và báo cáo lại 

HĐND huyện trong kỳ họp. 

Nhìn chung, cơ bản các nghị quyết của HĐND tập trung giải quyết những 

vấn đề quan trọng của địa phương, các giải pháp bảo đảm khả thi, đi vào cuộc 

sống, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và thực thi các quy phạm pháp luật. 

Thường trực, các Ban HĐND và đại biểu HĐND quan tâm giám sát quá 

trình tổ chức thực hiện nghị quyết. Các nghị quyết của HĐND đã tạo cơ sở pháp 

lý phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ứng phó linh hoạt 

với các thách thức, khó khăn gặp phải trong quá trình lãnh đạo, điều hành; phục 

vụ kịp thời yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.  

3. Thực hiện chức năng giám sát  

3.1. Giám sát tại Kỳ họp HĐND 

Tại kỳ họp, HĐND huyện thực hiện chức năng giám sát chủ yếu thông 

qua xem xét các báo cáo, chất vấn và trả lời chất vấn. Các báo cáo được giám sát 

http://huyentuachua.dienbien.gov.vn/
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tại kỳ họp là báo cáo của UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân 

dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện. Đại biểu có ý kiến đối với các báo cáo 

chủ yếu tại phiên họp thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường. Các ý kiến được thư 

ký tổng hợp, các cơ quan có thẩm quyền trực tiếp giải trình tại kỳ họp. Ngoài 

xem xét báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành 

án dân sự huyện, đại biểu HĐND huyện còn xem xét báo cáo thẩm tra của Ban 

Pháp chế HĐND đối với báo cáo của các ngành Tòa án, Kiểm sát và Chi cục thi 

hành án dân sự huyện, các Báo cáo thẩm tra của các Ban Kinh tế - Xã hội, Ban 

Dân tộc, Ban Pháp chế trên các lĩnh vực liên quan. 

Nhiệm kỳ 2016-2021, tại các kỳ họp, HĐND huyện đã tổ chức thực hiện 06 

cuộc chất vấn với các nội dung tập trung những vấn đề bức xúc, được nhiều đại 

biểu, cử tri và dư luận quan tâm. Nội dung được đại biểu quan tâm chất vấn trong 

nhiệm kỳ này chủ yếu liên quan đến các vấn đề về công tác quản lý đất đai và cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vấn đề khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế; việc 

giải quyết chế độ, chính sách... Qua các phiên họp chất vấn đã truyền tải đến cử tri 

và nhân dân những thông tin cần thiết về tình hình, kết quả, phương hướng nhiệm 

vụ thời gian sắp đến khi giải quyết những vấn đề cử tri và dư luận quan tâm. 

Mỗi kỳ họp đã dành khoảng 1/3 thời gian cho phiên họp chất vấn và thảo 

luận tại hội trường. Chất vấn diễn ra với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, 

thẳng thắn và dân chủ. Chủ tọa kỳ họp điều hành theo hướng trọng tâm, ngắn 

gọn, đi thẳng vào vấn đề, gợi mở để đại biểu chất vấn và đại biểu trả lời tập 

trung vào đúng nội dung vấn đề, những nội dung nào chưa triển khai thì tiếp thu. 

Chất vấn và trả lời chất vấn được cử tri quan tâm, theo dõi, đồng tình và đánh 

giá cao. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND đề xuất hướng xử lý, giải quyết, khắc 

phục những tồn tại, hạn chế, giao Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tiếp 

tục giám sát hoạt động của UBND và các phòng, ban được chất vấn, tổ chức 

thực hiện và có văn bản trả lời tại kỳ họp HĐND tiếp theo. 

Thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội 

“Về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do 

Quốc hội, HĐND hoặc phê chuẩn” của HĐND các cấp (tại kỳ họp cuối năm 

2018). Thường trực HĐND huyện đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối các chức 

vụ do HĐND bầu (22 người) đảm bảo đúng quy trình, theo tinh thần chỉ đạo của 

Quốc hội. Kết quả: Huyện có 10 người (tỷ lệ 66,7%) được trên 50% đại biểu đánh 

giá tín nhiệm cao; 05 người (tỷ lệ 33,3%) được trên 50% đại biểu đánh giá tín 

nhiệm. Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục, đảm 

bảo được các nguyên tắc theo quy định của Nghị quyết số 85/2014/QH13 là 

công khai, công bằng, dân chủ, khách quan, bảo đảm đánh giá đúng thực chất 

kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống 

của người được lấy phiếu tín nhiệm qua đó để các Ủy viên UBND huyện tiếp 

tục phát huy những kết quả đạth được, từng bước khắc phục những tồn tại hạn 

chế trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành. Các đại biểu HĐND đã nêu 

cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, dành thời gian nghiên cứu kỹ các báo 

cáo, nắm bắt, tìm hiểu thông tin liên quan, thận trọng, khách quan, công tâm khi 
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đánh giá mức độ tín nhiệm đối với những người được lấy phiếu. Công tác điều 

hành chặt chẽ, khoa học, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò 

của đại biểu. Công tác thông tin được quan tâm chỉ đạo sát sao giúp đại biểu tiếp 

cận được nhiều thông tin thiết thực, tin cậy làm cơ sở đánh giá chính xác mức độ 

tín nhiệm đối với những người được lấy phiếu. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã 

phản ánh đúng thực trạng kinh tế - xã hội và công tác quản lý điều hành của các 

ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện, đã phản ánh được những kết quả đạt được 

cũng như những hạn chế, tồn tại; đồng thời giúp những người được lấy phiếu tín 

nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ 

trách để có phương hướng khắc phục những hạn chế, thiếu sót, chưa kịp thời để 

tiếp tục rà soát các giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. 

Việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt của huyện được công bố 

công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân nắm 

bắt thông tin kịp thời, chính xác. 

3.2. Giám sát giữa hai kỳ họp HĐND 

Giữa hai kỳ họp HĐND, Thường trực và các Ban HĐND  huyện đã tổ chức 

28 cuộc giám sát.  Nghị quyết chương trình giám sát được HĐND thông qua tại các 

kỳ họp HĐND. Căn cứ Nghị quyết chương trình giám sát, Thường trực và các Ban 

HĐND xây dựng kế hoạch giám sát theo từng tháng, quý. Đối với các cuộc giám 

sát chuyên đề, Thường trực và các Ban HĐND xây dựng đề cương chi tiết kèm 

theo kế hoạch giám sát, gửi đến các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát theo quy định 

để chuẩn bị báo cáo.  

Nhiệm kỳ 2016-2021, các tổ đại biểu HĐND đã tích cực hoạt động giám 

sát, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND và đại biểu 

HĐND. Các tổ đại biểu đã thực hiện phân công đại biểu thuộc tổ thực hiện các 

nhiệm vụ cụ thể trong mỗi đợt giám sát, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải 

quyết các ý kiến, kiến nghị của đoàn giám sát. 

Hình thức giám sát chủ yếu tổ chức thành lập đoàn giám sát, đến làm 

việc trực tiếp với cơ quan, đơn vị, cơ sở kết hợp tổ chức khảo sát thực tế, nắm 

tình hình qua các đợt tiếp xúc cử tri, qua tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, 

tố cáo của công dân. Công tác tổ chức các đợt giám sát chuyên đề được chuẩn 

bị sâu, kỹ lưỡng. Các chuyên đề giám sát được lựa chọn thiết thực, liên quan 

đến vấn đề an sinh xã hội, đời sống người dân, những vấn đề bức xúc, nổi 

cộm, được dư luận và cử tri quan tâm; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh 

vực kinh tế - xã hội còn nhiều vướng mắc. Sau giám sát, ban hành báo cáo kết 

quả giám sát, trong đó tập trung nêu rõ mặt được, tồn tại, hạn chế. Qua đó, có 

kiến nghị xác đáng và hợp lý đối với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cũng 

như các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 03 phiên giải 

trình với nội dung là các vấn đề mà cử tri quan tâm, bức xúc như tiến độ thi 

công chợ Thị trấn, việc chấp hành chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội... Tại 

phiên giải trình đã chất vấn đối với lãnh đạo UBND huyện, Ủy v iên UBND 
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huyện và các ngành có liên quan. Sau phiên giải trình UBND huyện, các cơ 

quan liên quan đã tiếp tục phối hợp từng bước giải quyết các vấn đề bức xúc, 

quan tâm của cử tri theo quy định của pháp luật. 

3.3. Tham gia, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hoạt động 

giám sát tại địa phƣơng 

Thường trực HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên 

quan trong tổ chức triển khai các hoạt động trên địa bàn huyện, nhất là trong 

việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát 

thường xuyên, do vậy không bị trùng lặp khi giám sát trực tiếp tại cơ sở.  

Trong các đợt giám sát, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các ngành, các 

cơ quan, xét thấy cần thiết, Thường trực và các Ban HĐND mời lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị cùng tham gia với đoàn giám sát. Qua đó, các cơ quan chức năng 

có dịp để giải trình, hướng dẫn nghiệp vụ cũng như tiếp thu những kiến nghị của 

cơ quan, đơn vị cấp dưới. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tạo 

điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với Thường trực và các Ban HĐND trong 

hoạt động giám sát. Căn cứ báo cáo kết quả giám sát, UBND  huyện có văn bản 

kịp thời chỉ đạo các cơ quan tiếp thu, giải trình, phản hồi đối với các kiến nghị 

của đoàn giám sát. Đây là cơ sở để HĐND huyện thực hiện tái giám sát, đôn đốc 

các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. 

Công tác phối hợp đối với các hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, các 

Ban của HĐND tỉnh khi tiến hành giám sát tại địa phương được chính quyền các 

cấp ủng hộ, quan tâm, tạo điều kiện và đạt được những hiệu quả tích cực. 

4. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 

4.1. Hoạt động tiếp xúc cử tri 

HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND thường 

lệ. Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện đã tổ chức 10 cuộc tiếp xúc cử tri, trung 

bình có khoảng 60 cử tri tham dự/buổi tiếp xúc cử tri, đã tiếp nhận 1.096 ý kiến 

cử tri chuyển đến HĐND, UBND huyện và cơ quan có thẩm quyền. Trên 90% 

các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan có thẩm quyền trả lời, nhiều 

kiến nghị của cử tri liên quan đến chế độ, chính sách, những nội dung trong 

thẩm quyền, nguồn lực của huyện đã được giải quyết kịp thời. Các nội dung 

ngoài thẩm quyền đã được kiến nghị với cấp trên, các kiến nghị liên quan đến 

đầu tư, xây dựng, dự án lớn....đã được UBND huyện tiếp thu và giải quyết theo 

lộ trình, nguồn lực của địa phương. 

Để đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp đạt chất lượng, hiệu quả, Thường trực 

HĐND huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện, Văn phòng thống 

kê các xã, thị trấn chủ động liên lạc với các Tổ đại biểu, mời lãnh đạo UBND và 

lãnh đạo một số cơ quan thực thi pháp luật có liên quan đến dự để trực tiếp trả 

lời, giải trình và tiếp thu những vấn đề mà trước đó có nhiều cử tri và nhân dân 

kiến nghị. Thường trực HĐND huyện chủ động đề nghị UBND các cấp bố trí 
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hợp lý về thời gian công tác của lãnh đạo và các phòng, ban để tạo điều kiện cho 

đại biểu HĐND có thời gian tham gia tiếp xúc cử tri đầy đủ. Sau tiếp xúc cử tri, 

đã tổ chức họp với các Tổ trưởng, Tổ phó các tổ đại biểu nắm tình hình đợt tiếp 

xúc cử tri cũng như những vấn đề bức xúc, được cử tri, dư luận và đại biểu quan 

tâm. Kết thúc các đợt tiếp xúc cử tri, các Tổ đại biểu thực hiện tổng hợp ý kiến 

cử tri, gửi về Thường trực HĐND huyện để tổng hợp chung, đề nghị các cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết. 

4.2. Hoạt động tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của công dân 

Công tác tiếp công dân được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của 

pháp luật. Thường trực HĐND huyện tiếp công dân theo quy định (tiếp công 

dân vào ngày thứ Sáu tuần đầu và tuần 3 của tháng, nếu trùng với ngày nghỉ sẽ 

chuyển sang ngày làm việc kế tiếp). Trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND huyện với 

UBND huyện. 

 Đại biểu HĐND huyện đã tiếp 25 lượt công dân và đã phối hợp giải 

quyết 100% các đề nghị của công dân. 

Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện nhận được 19 đơn thư, khiếu 

nại, tố cáo. Sau khi xem xét, Thường trực HĐND huyện đã chuyển cho các cơ 

quan giải quyết theo đúng chức năng, thẩm quyền. 

5. Mối quan hệ giữa HĐND với các cơ quan, tổ chức hữu quan 

Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, Huyện ủy trực tiếp lãnh đạo 

mọi hoạt động của HĐND theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Quy chế làm 

việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Thường trực HĐND huyện thường xuyên 

liên hệ với Ban Thường vụ Huyện ủy để có những chủ trương, biện pháp cụ thể 

trong thực hiện nhiệm vụ. Đề xuất kịp thời với Ban Thường vụ Huyện ủy trong 

kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của HĐND đảm bảo đúng quy trình, chất lượng.  

Thường trực HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBND huyện trong 

việc dự kiến nội dung trình các kỳ họp HĐND. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ 

kỳ họp; phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp… đảm bảo đúng quy 

định của pháp luật. 

Thường trực HĐND huyện đã ký quy chế phối hợp hoạt động với Ban 

Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện; mời các đồng chí trong Ban 

Thường trực UBMTTQ VN huyện tham gia các đoàn giám sát, khảo sát của 

HĐND; đóng góp ý kiến về công tác xây dựng chính quyền...  

Thường trực HĐND huyện chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban HĐND, 

Tổ đại biểu HĐND một cách chặt chẽ, hợp lý. Phân công các Ban HĐND thẩm tra 

các văn bản trình tại kỳ họp HĐND đảm bảo đúng chức năng nhiệm vụ, không 

chồng chéo; phân công các Ban thực hiện nội dung giám sát chuyên đề phù hợp về 

phạm vi, đối tượng, thời gian, địa bàn. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan thẩm tra các nội dung, tham mưu cho Thường trực HĐND trong việc giải 
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quyết các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp. Phân công lãnh đạo các Ban HĐND, 

các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tham dự hội nghị tập huấn, bồi dưỡng; dự các hội 

nghị, phiên họp của UBND huyện đảm bảo theo quy định. 

Thường xuyên phối hợp với HĐND cấp xã tổ chức các cuộc tiếp xúc cử 

tri; các đoàn giám sát, khảo sát tại địa phương; duy trì tổ chức Hội nghị trao đổi 

kinh nghiệm hoạt động của HĐND 2 cấp giữa cấp huyện - xã; thực hiện phê 

chuẩn nghị quyết HĐND đối với công tác nhân sự theo quy định. 

Thường trực HĐND huyện phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện trong chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp HĐND; Tòa án 

nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân báo cáo HĐND huyện về kết quả hoạt động 

theo quy định; tổ chức bầu và phê chuẩn bầu 17 thành viên hội thẩm nhân dân 

theo quy định của pháp luật. 

Thường trực HĐND huyện phối hợp với HĐND tỉnh, các Ban của HĐND 

tỉnh, tổ đại hiểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện triển khai thực hiện chương trình giám 

sát tại địa phương; phối hợp triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu 

nại, tố cáo của công dân; công tác tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri; 

tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về các dự án Luật và mời đại biểu HĐND tỉnh tham 

gia các kỳ họp của HĐND huyện; phối hợp tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm 

hoạt động của HĐND 2 cấp giữa cấp tỉnh - huyện. 

6. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND 

Việc cung cấp thông tin và thực hiện các chế độ, chính sách đối với đại 

biểu HĐND, huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác.  

Văn phòng HĐND&UBND huyện là cơ quan tham mưu, giúp việc cho 

HĐND huyện về hoạt động của HĐND, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, 

xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác tuyên truyền, phản ảnh các hoạt động 

của HĐND, các Ban HĐND.  

Cơ sở vật chất, nguồn kinh phí hoạt động của HĐND huyện được đảm 

bảo, kịp thời. Thường trực HĐND huyện và đại biểu chuyên trách các Ban được 

bố trí đầy đủ phòng làm việc, các trang thiết bị phục vụ cho công việc hàng ngày 

đảm bảo theo quy định. 

Đại biểu HĐND huyện được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, 

lý luận chính trị. Hàng năm, HĐND hai cấp huyện - xã đều tổ chức giao lưu, học 

tập, trao đổi kinh nghiệm với HĐND một số huyện, thị xã, thành phố trong nước 

nhằm giao lưu, học hỏi kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động của HĐND. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

1. Đánh giá chung 

1.1. Ƣu điểm 

HĐND huyện Tủa Chùa nhiệm kỳ 2016- 2021 đã được tổ chức, hoạt động 

đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
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cơ quan dân cử ở địa phương, ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò và vị thế của cơ 

quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Chất lượng hoạt động của HĐND, 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND được nâng lên rõ nét, 

ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu, đặc biệt là tập trung vào việc khảo sát, 

giám sát những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm. Qua đó HĐND huyện đã 

thay mặt cử tri trong huyện thực hiện tốt chức năng quyết định nhiều vấn đề 

quan trọng của địa phương, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước và đưa nghị quyết của HĐND huyện đi vào cuộc sống.  

Hoạt động của HĐND được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, 

đảm bảo được sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, đồng thời, có sự phối hợp 

thường xuyên và chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các Ban 

của HĐND, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ. HĐND huyện đã có những đổi mới, tạo điểm nhấn về cơ cấu tổ chức và 

phương thức hoạt động, thực hiện ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ, quyền hạn 

theo quy định của pháp luật như: Trước khi giám sát tổ chức khảo sát, kiểm tra 

thực tế, tổ chức các hội nghị trao đổi hai cấp huyện - xã; hằng tháng tổ chức đều 

đặn các phiên họp của Thường trực HĐND, trước các kỳ họp thường lệ tổ chức 

phiên họp mở rộng thể thống nhất nội dung chương trình; tổ chức các phiên họp 

giải trình chất vấn của Thường trực HĐND huyện. Kỳ họp của HĐND huyện đã 

có nhiều cải tiến về công tác chuẩn bị, điều hành, trình tự và thủ tục; công tác 

giám sát có nhiều chuyển biến tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát 

hiện những sai sót, bất cập, vướng mắc để đưa ra kiến nghị sát, đúng; các hoạt 

động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được thực hiện thường xuyên, đúng quy định. 

Thường trực HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn theo quy định của pháp luật. Thay mặt HĐND huyện giải quyết những vấn 

đề phát sinh giữa 02 kỳ họp; chuẩn bị các nội dung kỳ họp, phiên họp; điều hòa 

hoạt động của các Ban HĐND huyện, giữ mối liên hệ với đại biểu HĐND 

huyện, thường xuyên liên hệ với Thường trực HĐND tỉnh, hướng dẫn hoạt động 

HĐND cấp xã trong tổ chức và hoạt động của HĐND.  

Các Ban của HĐND huyện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo 

quy định của pháp luật; tổ chức thẩm tra đầy đủ các văn bản trình tại các kỳ họp, 

chất lượng thẩm tra của các Ban của HĐND ngày càng được nâng cao. 

Các Tổ đại biểu HĐND huyện đã tích cực phối hợp tiếp xúc cử tri trước 

và sau các kỳ họp. Duy trì sinh hoạt tổ theo đúng quy định. 

Đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử, 

tích cực tham gia các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban 

HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri, tham gia hoạt động chuẩn bị và 

tham dự kỳ họp, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp; tiếp công dân, thực hiện nhiệm 

vụ giám sát theo quy định. 
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1. 2. Hạn chế  

Một số Nghị quyết của HĐND huyện thực hiện còn chậm như Nghị quyết về 

thông qua Đề án đề nghị đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thị 

trấn Tủa Chùa; dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất để đấu giá quyền sử 

dụng đất ở tại Tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa. 

Việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, giải 

trình có lúc chưa thường xuyên, kịp thời  

Một số đại biểu chưa phát huy đầy đủ vai trò đại diện; một số vấn đề cử 

tri kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm.  

Hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp ít, đại biểu 

HĐND ít chủ động đặt vấn đề nội dung chất vấn trực tiếp tại kỳ họp.  

Chưa có chế độ phụ cấp chức vụ cho các đồng chí cán bộ kiêm nhiệm 

chức vụ Trưởng ban của HĐND cấp huyện, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của 

HĐND cấp xã. 

2. Nguyên nhân của những kết quả và hạn chế 

2.1. Nguyên nhân của những kết quả đạt đƣợc 

Được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Huyện 

ủy đối với tổ chức, hoạt động của HĐND; đảm bảo HĐND tổ chức, hoạt động 

đúng định hướng, chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước, đáp ứng yêu cầu 

thực tế của địa phương, giải quyết những vấn đề cử tri, nhân dân kiến nghị. 

Các văn bản pháp luật về tổ chức, hoạt động của HĐND, về hoạt động 

giám sát của HĐND được bổ sung, sửa đổi và ban hành tương đối đồng bộ; từng 

bước hoàn thiện theo hướng tăng cường đại biểu chuyên trách các Ban HĐND; 

các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND được quan tâm. 

Có sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban MTTQVN và Đại biểu 

HĐND tỉnh tại huyện; giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Thường trực 

HĐND hai cấp huyện-xã với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố 

bạn; sự nỗ lực, phấn đấu, thường xuyên đổi mới của Thường trực HĐND, các 

Ban HĐND và đại biểu HĐND đã có nhiều kinh nghiệm, chủ động, sáng tạo đề 

xuất những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. 

2.2. Nguyên nhân của những hạn chế 

Một số nghị quyết của HĐND huyện còn chậm tiến độ như Đề án đặt tên 

đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Tủa Chùa do sự chỉ đạo của 

Trung ương, tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong giai 

đoạn 2019-2021. Đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất để đấu giá 

quyền sử dụng đất ở tại tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Tủa Chùa, do khả năng cân 

đối bố trí nguồn kinh phí còn gặp khó khăn, bên cạnh đó trình tự thủ tục để triển 

khai thực hiện dự án còn nhiều thủ tục và phức tạp. 
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Số lượng, chất lượng đại biểu HĐND tuy đã được nâng lên nhưng nhìn 

chung chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đòi hỏi ngày càng cao của sự phát 

triển hội nhập. Hầu hết đại biểu hoạt động kiêm nhiệm, số lượng đại biểu 

chuyên trách quá ít, ảnh hưởng đến khối lượng công việc, chất lượng hoạt động 

của HĐND; chưa có cơ chế quy định ràng buộc giữa đại biểu với cử tri cũng 

như phương thức để HĐND và cử tri đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của 

mỗi đại biểu HĐND các cấp. 

Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo một số ban của HĐND huyện, đại 

biểu HĐND huyện có sự biến động trong nhiệm kỳ do chuyển công tác đã ảnh 

hưởng không nhỏ đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chất lượng hoạt động của 

HĐND huyện. 

Một số đại biểu chưa tích cực nghiên cứu, cập nhật thông tin tình hình 

thời sự, chính trị, chế độ chính sách của Nhà nước dẫn đến chất lượng tiếp xúc 

cử tri, chất vấn còn chưa cao. 

Là một huyện nghèo, kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân các dân 

tộc còn nhiều khó khăn; chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức 

không đồng đều. 

3. Một số bài học kinh nghiệm 

Một là, đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng là vấn đề có 

tính nguyên tắc, yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của HĐND. 

Hai là, phải giải quyết hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa cơ cấu và chất 

lượng đại biểu, lựa chọn những đại biểu có trình độ, năng lực, tâm huyết, có uy 

tín thực hiện nhiệm vụ, coi trọng việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, tăng 

cường đại biểu hoạt động chuyên trách có chất lượng làm nòng cốt thúc đẩy hoạt 

động của HĐND. Đây thực sự là điều kiện quan trọng, đảm bảo cho HĐND hoạt 

động hiệu quả. 

Ba là, có sự chủ động sáng tạo của Thường trực HĐND, các Ban và đại 

biểu HĐND nhằm đưa ra những cải tiến, đổi mới nội dung và phương thức hoạt 

động phù hợp với từng điều kiện cụ thể là một yếu tố quan trọng góp phần nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. 

Bốn là, gắn bó chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng 

của cử tri là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

của HĐND. 

Năm là, Thường trực HĐND thường xuyên duy trì mối quan hệ phối hợp, 

hợp tác công tác giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN và Đại biểu HĐND 

tỉnh tại huyện trong các hoạt động tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của 

cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân; giám sát thực hiện các văn bản pháp luật của cơ quan nhà 

nước cấp trên và nghị quyết của HĐND. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa 

Thường trực HĐND hai cấp huyện-xã với Thường trực HĐND các huyện, thị 
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xã, thành phố trong nước; tổ chức giao ban định kỳ giữa Thường trực HĐND 

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

Sáu là, chú trọng công tác bố trí cán bộ, chuyên viên tham mưu, giúp việc 

cho HĐND huyện; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 

vụ cho đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc, tăng cường điều kiện về kinh phí, 

phương tiện bảo đảm hoạt động của HĐND. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đề nghị HĐND tỉnh: Thường xuyên mở rộng đối tượng để các đại biểu 

HĐND cấp huyện đi học tập kinh nghiệm cùng với đoàn của tỉnh. Ban hành chế 

độ phụ cấp kiêm nhiệm cho các đồng chí Trưởng ban của HĐND huyện, Trưởng 

ban, Phó Trưởng ban HĐND cấp xã kiêm nhiệm. 

2. Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung các Quyết 

định đến nay không còn phù hợp như: 

-  Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên quy định về 

phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

-  Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban 

hành tiêu thức đánh giá chính quyền cơ sở; 

- Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh Điện Biên 

về việc ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 

của HĐND huyện Tủa Chùa./. 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lđ. UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ VN huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. THƢỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Giàng A Páo 
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