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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2022;  

nhiệm vụ trọng tâm của Thường trực HĐND huyện năm 2023 

 

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 ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015; 

 Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động năm 2022; nhiệm 

vụ trọng tâm năm 2023 như sau: 

 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

 

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND huyện 

Năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 05 kỳ họp (02 kỳ họp 

thường lệ, 03 kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 

2021-2026: Được tổ chức vào ngày 06/6/2022, tổng số đại biểu HĐND tham dự 

là 31/32 đại biểu, đạt 96,8% số đại biểu được triệu tập. Kỳ họp đã xem xét và 

thảo luận thông qua 02 nghị quyết do UBND huyện trình. 

Kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp thường lệ) của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 

2021-2026: Được tổ chức vào ngày 14, 15/7/2022, tổng số đại biểu HĐND tham 

dự là 31/32 đại biểu, đạt 96,8% số đại biểu được triệu tập. Tại Kỳ họp này, HĐND 

huyện đã xem xét, nghiên cứu và thảo luận 20 báo cáo trọng tâm, 06 tờ trình của 

Thường trực HĐND, UBND huyện và của các cơ quan, đơn vị liên quan; Kỳ họp 

đã thông qua 09 Nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND huyện trình. 

Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm 

kỳ 2021-2026: Diễn ra ngày 09/8/2022. Tham dự kỳ họp 31/32 đại biểu, đạt 

96,8% số đại biểu được triệu tập. Tại Kỳ họp này, HĐND huyện đã xem xét, 

nghiên cứu và thảo luận đã thông qua 03 Nghị quyết do UBND huyện trình. 

 Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm 

kỳ 2021-2026: Diễn ra trong 01 ngày (ngày 12/9/2022). Tham dự kỳ họp có 

30/32 đại biểu, đạt 93,8% số đại biểu được triệu tập. Tại Kỳ họp này, HĐND 

huyện đã miễn nhiệm Chức vụ Chủ tịch UBND huyện đối với đồng chí Hoàng 
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Tuyết Ban do chuyển công tác, bầu bổ sung đồng chí Lường Tuấn Anh giữ chức 

vụ Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu bổ sung 01 Ủy 

viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 lĩnh vực giáo dục và đào tạo; cho 01 cá 

nhân thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện. 

Kỳ họp thứ Chín (kỳ họp thường lệ) của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 

2021-2026: Được tổ chức vào ngày 13, 14/12/2022. Tại Kỳ họp này, HĐND huyện 

đã xem xét, nghiên cứu và thảo luận 23 báo cáo trọng tâm, 07 tờ trình của Thường 

trực HĐND, UBND huyện và của các cơ quan, đơn vị liên quan; Kỳ họp dự kiến 

thông qua 11 Nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND huyện trình. 

Công tác chuẩn bị các kỳ họp của HĐND huyện được Thường trực 

HĐND huyện và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện theo đúng quy định 

của Đảng và Nhà nước. Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, Ủy ban 

MTTQVN huyện, các Ban của HĐND huyện và các cơ quan liên quan đã họp 

bàn thống nhất nội dung, chương trình của từng kỳ họp, đồng thời báo cáo nội 

dung, chương trình với Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy theo 

đúng quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ huyện. Việc triệu tập kỳ họp, thông 

báo nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp được Thường trực HĐND 

huyện triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Văn phòng 

HĐND&UBND huyện phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện 

khác để tổ chức các kỳ họp đảm bảo chu đáo, chất lượng. 

2. Hoạt động giám sát, khảo sát 

Căn cứ Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2022,  

Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã ban hành Chương trình hoạt 

động giám sát năm 2022 theo luật định; trên cơ sở đó, Thường trực HĐND 

huyện đã ban hành văn bản thông báo chương trình hoạt động giám sát cụ thể 

của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2022 gửi đến các 

cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn1. 

 Năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo thực hiện 01 cuộc giám 

sát chuyên đề của HĐND huyện về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất 

đai trên địa bàn huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2020-2021”. Thường trực HĐND 

huyện đã báo cáo kết quả giám sát với HĐND huyện tại Kỳ họp thứ Sáu của 

HĐND huyện, HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

15/7/2022 về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện giao Thường trực 

HĐND, UBND huyện và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện những kiến 

nghị của HĐND huyện qua giám sát. 

Thường trực HĐND huyện đã tiến hành giám sát 01 cuộc chuyên đề: Kết 

quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thực hiện 

cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Quyết định 45/2018/QĐ-UBND ngày 

 

 1 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 14/01/2022 của Thường trực HĐND huyện về Chương trình hoạt 

động giám sát của Thường trực HĐND huyện năm 2022; Thông báo số 11/HĐND-VP ngày 23/02/2022 của 

Thường trực HĐND huyện về việc thông báo nội dung, thời gian, đối tượng giám sát trực tiếp các cuộc giám sát 

chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2022. 
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24/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên (từ 01/01/2019 đến tháng 7/2022). Sau 

khi kết thúc cuộc giám sát Thường trực HĐND huyện đã có Báo cáo số  95/BC-

ĐGS ngày 21/11/2022 gửi Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các 

cơ quan liên quan; trong báo cáo có các đề nghị, kiến nghị cụ thể với cấp có 

thẩm quyền và đối tượng giám để được xem xét giải quyết theo quy định. 

  Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo các ban của HĐND huyện thực 

hiện 03 cuộc giám sát chuyên đề trong năm 20222.  

 Việc tổ chức các cuộc giám sát được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, từ 

việc lập kế hoạch, xác định đối tượng giám sát, xây dựng đề cương, thu thập thông 

tin, chuẩn bị nội dung liên quan đến hoạt động giám sát, tiến hành giám sát trực 

tiếp tại các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch 

bệnh Covid-19 nên có cuộc giám sát còn chưa đảm bảo thời gian so với dự kiến.  

Thường trực HĐND huyện thường xuyên chỉ đạo các ban của HĐND 

huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động theo dõi, giám sát nắm tình 

hình việc ban hành và triển khai thực hiện các văn bản QPPL đối với UBND 

huyện, HĐND cấp xã; việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND 

huyện, Thường trực HĐND huyện nhất là việc thực hiện các mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, các chương trình, 

dự án, ngân sách trên địa bàn huyện. 

Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo các Ban, đại biểu HĐND và các cơ 

quan hữu quan tiến hành khảo sát, đề xuất các nội dung giám sát của HĐND, 

Thường trực HĐND và các Ban của HĐNN năm 2023 và 20243. 

3. Công tác tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo 

Thường trực HĐND huyện đã ban hành 02 kế hoạch4 chỉ đạo các đại biểu, 

các tổ đại biểu thực hiện công tác tiếp xúc cử tri theo đúng quy định.  

Trong năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp tổ chức 28 cuộc 

tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện với trên 1.080 lượt cử tri tham dự, ghi 

nhận 158 lượt ý kiến. Sau đợt tiếp xúc cử tri, các tổ đại biểu đã tổng hợp 15 ý 

kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, các sở, 

 
2 Ban Kinh tế - Xã hội: Việc triển khai thực quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở 

xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ từ năm 

2019 đến 28/2/2022; Ban Pháp chế: việc thực hiện công tác chứng thực, quản lý hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn 

huyện từ năm 2020 đến 30/6/2022; Ban Dân tộc: Việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2019- 2022. 

3Công văn 79/HĐND-VP ngày 19/10/2022 về việc khảo sát, đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của 

HĐND huyện năm 2024, Chương trình giám sát chuyên đề Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND năm 

2023. Ngày 03/11/2021, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Công văn số 162/HĐND-VP về việc khảo sát, 

đề xuất nội dung giám sát của HĐND huyện năm 2023.  Tại Kỳ họp thứ 6 của HDNĐ huyện, HĐND huyện đã 

thông qua Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện 

năm 2023. 

 4Kế hoạch số 27/KH-HĐND ngày 21/5/2022 của HĐND huyện về tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 

của HĐND huyện; Kế hoạch số 89/KH-HĐND ngày 17/11/2022 về tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, 

HĐND huyện khóa XXI Nhiệm kỳ 2021-2026;  
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ngành tỉnh gửi đến Thường trực HĐND huyện tổng hợp, chuyển UBND huyện 

và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời theo quy định.  

Trong năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã thực hiện việc tiếp công 

dân theo quy định. Đã tiếp nhận 01 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân vào 

ngày 10/5/2022. Thường trực HĐND huyện chuyển đơn đến UBND huyện để 

xem xét, giải quyết. Đến ngày 10/6/2022, UBND huyện đã có Công văn số 

20/UBND-TCKH về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của công dân theo quy định. 

4. Thực hiện chế độ làm việc và mối quan hệ phối hợp 

4.1. Thực hiện chế độ làm việc 

Trong năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 10 phiên họp để 

đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND trong 

tháng và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp để triển 

khai thực hiện trong tháng tiếp theo; bàn và thống nhất các nội dung khác theo 

thẩm quyền. 

Thường trực HĐND huyện phân công các Ban HĐND huyện thẩm tra các 

báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND đảm bảo đúng chức năng, 

nhiệm vụ; phân công các Ban thực hiện nội dung giám sát chuyên đề đảm bảo 

về phạm vi, đối tượng, thời gian, địa bàn hợp lý. 

Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ 

năng hoạt động cho đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức Hội nghị triển 

khai Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban 

của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND, bồi dưỡng kỹ năng tiếp xúc cử 

tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, kiến nghị của công dân cho đại biểu 

HĐND, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND, UBND huyện và chủ tịch, phó 

chủ tịch HĐND các xã, thị trấn; Cử Đoàn công tác của HĐND huyện đi trao đổi, 

học tập kinh nghiệm ở một số tỉnh thành theo đúng kế hoạch. Tổ chức thành công 

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp huyện - xã lần thứ 

nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Tủa Thàng. 

Chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì, phối hợp chặt chẽ với 

các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Thường trực HĐND huyện tổ chức 

các kỳ họp của HĐND, phiên họp của Thường trực HĐND huyện đảm bảo chu 

đáo, đúng quy định của pháp luật; tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND 

huyện tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên trên các lĩnh 

vực. Đảm bảo các điều kiện vật chất, kinh phí, tài liệu phục vụ hoạt động của 

HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND huyện.  

4.2. Trong mối quan hệ phối hợp 

Lãnh đạo HĐND huyện đã tham gia Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 

Cov1d-19 của huyện. Cùng với Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện đảm bảo dịch 
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bệnh được kiểm soát, bảo vệ an toàn sức khỏe và tính mạng của nhân dân đồng thời 

thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

Thường trực HĐND huyện tham dự các phiên họp của UBND huyện và 

có ý kiến tham gia giúp UBND huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo 

quy định; phối hợp với UBND huyện và các đơn vị liên quan trong tổ chức các 

kỳ họp HĐND huyện và tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo nghị quyết đảm bảo đúng 

quy định của pháp luật và tình hình thực tế của huyện. 

 Tham gia cùng Huyện ủy, UBND huyện đón tiếp và làm việc với Đoàn 

công tác của đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban 

ngành tỉnh.  

Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện trong 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ, như: Mời lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện 

tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND huyện, các hoạt động giám sát, 

tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện, tỉnh. 

 Tham gia các kỳ họp của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; dự các phiên họp, hội nghị, phiên họp của 

UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, HĐND, UBND các xã, thị trấn tổ chức. 

Thường trực HĐND huyện thường xuyên giữ mối quan hệ với các tổ đại 

biểu HĐND tỉnh thông qua các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri. 

5. Kết quả giải quyết các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Thường 

trực HĐND huyện giữa hai kỳ họp HĐND huyện: Đã thống nhất với UBND 

huyện phân bổ, giao bổ sung dự toán ngân sách với tổng số tiền 61.539.809.592 

đồng; điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 với tổng số tiền: 

3.784.567.010 đồng. Làm cơ sở để UBND huyện và các cơ quan liên quan tổ 

chức triển khai kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra (có phụ lục kèm theo) 

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 

1. Ưu điểm 

Năm 2022, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch đề 

ra, Thường trực HĐND huyện tiếp tục cải tiến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều hành triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác. Đã tổ 

chức thành công 05 kỳ họp (02 kỳ họp thường lệ, 03 kỳ họp chuyên đề) của 

HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Hoạt động giám sát được duy trì thường xuyên và đổi mới về phương thức 

giám sát; nội dung giám sát được lựa chọn từ những vấn đề trọng tâm, được dư 

luận và cử tri quan tâm; các chuyên đề giám sát được lựa chọn phù hợp với thực 

tiễn cuộc sống; kịp thời kiến nghị những tồn tại, hạn chế ngay trong quá trình 

giám sát để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. 
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Tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri theo đúng kế hoạch, 

đảm bảo yêu cầu chất lượng. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo được triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật 

góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn huyện. 

Tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong 

thực hiện nhiệm vụ. Không ngừng nỗ lực thực hiện việc đổi mới cách thức hoạt 

động để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND 

huyện, đại biểu HĐND huyện. 

 2. Một số tồn tại, hạn chế 

- Trong năm qua thời tiết, khí hậu trên địa bàn diễn biến bất thường. Đặc 

biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 trên đại bàn huyện diễn biến phức tạp trong 

những tháng đầu năm đã ảnh hưởng đến các hoạt động của HĐND huyện trong 

đó có kế hoạch giám sát, kế hoạch học tập kinh nghiệm hoạt động của đại biểu 

HĐND huyện.  

- Công tác chuẩn bị cho tiếp xúc cử tri của một số đại biểu chưa thực sự 

chu đáo dẫn đến một số kiến nghị của cử tri chưa được giải đáp trực tiếp tại hội 

nghị phải tổng hợp gửi Thường trực HĐND huyện giải quyết. 

 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 

 

1. Tổ chức kỳ họp, phiên họp của HĐND năm 2023: Thường trực 

HĐND huyện tổ chức 02 kỳ họp thường lệ và các kỳ họp chuyên đề hoặc kỳ họp 

giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có). Tiếp tục duy trì và không 

ngừng đổi mới cách thức tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các 

phiên họp thường lệ hàng tháng của Thường trực HĐND huyện. 

2. Hoạt động giám sát 

2.1. Giám sát tại kỳ họp: Thường trực HĐND huyện phân công, chỉ đạo 

các Ban HĐND tiến hành thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ 

họp của HĐND huyện bảo đảm tính khách quan, đúng chủ trương, nghị quyết của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tiễn của 

huyện. Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng các phiên thảo luận tổ, thảo luận tại 

hội trường; nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn tại kỳ họp đảm bảo các nội 

dung có ảnh hưởng lớn đến lợi ích của đa số cử tri, được đông đảo cử tri quan tâm. 

2.2. Giám sát chuyên đề: Tổ chức thực hiện việc giám sát chuyên đề của 

HĐND huyện theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về Chương 

trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2023. Ban hành và tổ chức thực 

hiện chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện 

năm 2023. Đề xuất nội dung giám sát của HĐND huyện năm 2024 trình HĐND 

huyện quyết định vào kỳ họp thường lệ giữa năm. Tổ chức phiên giải trình khi 

xét thấy cần thiết. 
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2.3. Giám sát giữa hai kỳ họp: Thường trực HĐND huyện chỉ đạo các 

Ban của HĐND huyện tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên. Trong đó, 

trọng tâm là giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện và chính sách, 

pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách đối 

với đồng bào dân tộc thiểu số và việc thực hiện một số chương trình, dự án trên 

địa bàn huyện; việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát; việc giải quyết ý kiến 

kiến nghị của cử tri và việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

2.4. Phối hợp giám sát: Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND phối 

hợp giám sát theo đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, Thường 

trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tổ chức trên địa bàn huyện. 

3. Một số hoạt động khác 

 3.1. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các 

Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện trong công tác chuẩn bị 

tổ chức kỳ họp HĐND huyện, trong các hoạt động giám sát và các nhiệm vụ 

công tác khác. 

 3.2. Tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định; tiếp nhận, xem xét và 

chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đến các cơ quan liên 

quan để giải quyết, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân (nếu có). 

3.3. Chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, UBND huyện 

xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ của HĐND huyện 

kịp thời, làm cơ sở để các tổ đại biểu thực hiện công tác tiếp xúc cử tri hiệu quả. 

Triển khai tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, nơi công tác, nơi cư trú.  

 3.4. Tham gia hoạt động chung của huyện trong các lĩnh vực chính trị, xã 

hội, đối ngoại. Tham dự các kỳ họp, hội nghị, cuộc họp của tỉnh, của Ban 

Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, UBND huyện và các cơ 

quan, đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức (nếu được mời). 

3.5. Tổ chức Đoàn đại biểu HĐND huyện đi học tập, trao đổi kinh nghiệm 

tại một số tỉnh, thành trong nước. Đoàn công tác của Thường trực HĐND, các 

Ban của HĐND đi trao đổi kinh nghiệm tại một số huyện ngoài tỉnh. 

3.6. Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp huyện, 

cấp xã. Tăng cường công tác phối hợp về hoạt động của HĐND đối với Thường 

trực HĐND, các Ban HĐND cấp xã.  

3.7. Tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm 2 cấp huyện - xã lần thứ 2. 

3.8. Chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện bảo đảm các điều kiện vật 

chất, kinh phí, tài liệu phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các 

Ban của HĐND và đại biểu HĐND huyện. 

3.9.Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác. 
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Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2023 của Thường trực HĐND huyện Tủa Chùa, Thường trực HĐND huyện 

trình HĐND huyện theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND tỉnh Điện Biên; 

- UBND tỉnh; 

- TT. Huyện uỷ; 

- LĐ. UBND huyện; 

- Ủy  ban MTTQ VN huyện,  

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Các ĐB HĐND huyện; 

- Các cơ quan, phòng ban, đoàn thể huyện; 

- TT.HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

         

 

                       

 

Giàng A Páo 
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Phụ lục 

Kết quả giải quyết các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Thường trực  

HĐND huyện giữa hai kỳ họp HĐND huyện  

(kèm theo Báo cáo số:      /BC-TT HĐND ngày      /12/2022 của Thường trực HĐND huyện Tủa Chùa) 
 

1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 cho Phòng Y tế huyện để 

thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền 585.000.000 đồng. 

2. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn dự phòng ngân 

sách để thực hiện công tác phòng, chống dịch covid-19 với tổng số tiền 

1.000.000.000 đồng. 

3. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 từ nguồn Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Dự án 1: Chương trình 30a - Tiểu dự 

án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm 

nghèo trên địa bàn huyện nghèo) cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện với tổng số tiền 2.146.000.000 đồng. 

4. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn dự phòng ngân 

sách huyện cho Phòng Y tế để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 02) 

với tổng số tiền 3.511.486.500 đồng. 

5. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 với tổng số tiền 

18.276.000.000 đồng. 

6. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn dự phòng ngân 

sách huyện để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

huyện và khắc phục hậu quả thiên tai với tổng số tiền là 2.242.118.000 đồng. 

7. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn chuyển nguồn 

ngân sách huyện năm 2021 sang năm 2022 với tổng số tiền là 3.698.105.092 

đồng. 

8. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn chuyển nguồn 

ngân sách huyện năm 2021 sang năm 2022 để thực hiện hỗ trợ các đối tượng bị 

ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tủa Chùa cho Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội huyện với tổng số tiền 57.640.000 đồng. 

9. Phân bổ Quỹ phòng, chống thiên tai thu được năm 2021 (tại Quyết định 

số 700/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh Điện Biên) cho Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn 

huyện với tổng số tiền 1.065.000.000 đồng. 

10. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn chi khác ngân 

sách và nguồn tiền lương chưa giao cho các đơn vị với tổng số tiền 

1.343.000.000 đồng. 

11. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho Văn phòng Huyện 

ủy với tổng số tiền 1.100.000.000 đồng. 

12. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các đơn vị với tổng 

số tiền 1.449.700.000 đồng. 
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13. Điều chỉnh nội dung dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 với tổng số 

tiền 70.000.000 đồng. 

14. Phân bổ, giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các đơn vị 

để thực hiện cải cách tiền lương năm 2021 với tổng số tiền: 3.322.000.000 đồng. 

15. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn ngân sách tỉnh 

bổ sung để thực hiện phòng, chống dịch và hỗ trợ người lao động, người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đến hết năm 2021 với tổng số 

tiền: 480.000.000 đồng. 

16. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn chuyển nguồn 

ngân sách huyện năm 2021 sang năm 2022 cho Ban chỉ huy Quân sự huyện để 

tổ chức Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022 với tổng số tiền 

320.000.000 đồng. 

17. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn ngân sách tỉnh 

bổ sung để thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất lâm nghiệp (đợt 1) năm 2022 với tổng số tiền 500.000.000 đồng. 

18. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn ngân sách tỉnh 

bổ sung cho phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện để thực hiện mua sắm trang thiết 

bị dạy và học năm học 2022 - 2023 với tổng số tiền 1.000.000.000 đồng. 

19. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách cho UBND xã Lao Xả Phình để 

thực hiện chính sách tinh giản biên chế (đợt 2) năm 2022 với tổng số tiền 

57.000.000 đồng. 

20. Điều chỉnh, phân bổ, giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 

với tổng số tiền 1.667.000.000 đồng. 

21. Phân bổ chi tiết nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và đối ứng (5%) kinh phí thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền 

1.090.000.000 đồng. 

22. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị 

với tổng số tiền 597.867.010 đồng. 

23. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn ngân sách tỉnh 

bổ sung để thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất lâm nghiệp (đợt 2) năm 2022, với tổng số tiền 1.780.000.000 đồng. 

24. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn ngân sách tỉnh 

bổ sung để thực hiện chính sách cấp bù, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 

tập theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ với tổng số 

tiền 4.031.000.000 đồng. 

25. Thu hồi, phân bổ, giao dự toán chi ngân sách năm 2022 với tổng số 

tiền 1.503.460.000 đồng. 
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26. Thu hồi, điều chỉnh nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi, năm 2022 với tổng số tiền 6.639.000.000 đồng. 

27. Phân bổ, giao bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung năm 

2022 với tổng số tiền 5.793.000.000 đồng./. 


		Paoga_tch@TUDIENBIEN
	2022-12-08T15:49:56+0700


		2022-12-08T16:28:54+0700


		2022-12-08T16:29:05+0700


		huyentuachua@dienbien.gov.vn
	2022-12-08T16:29:32+0700


		2022-12-08T16:29:50+0700


		2022-12-08T16:30:07+0700


		huyentuachua@dienbien.gov.vn
	2022-12-08T16:30:21+0700




