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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 

6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND huyện  

 

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; 

Căn cứ Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện 

Tủa Chùa về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2022; 

Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

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

Thường trực HĐND huyện đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) 

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 họ đã xem xét và thảo luận 02 tờ trình do 

UBND huyện trình và thông qua 02 nghị quyết 
1
 đảm bảo đúng quy định của 

pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Kỳ họp thứ Sáu là kỳ họp thường lệ (được tổ chức trong 02 ngày 14-

15/7/2022), HĐND xem xét, thảo luận các báo cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, 

Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; 

Thông báo của Ủy ban MTTQVN huyện về hoạt động của MTTQ tham gia xây 

dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; đề xuất, kiến nghị 

với HĐND và UBND huyện…Dự kiến HĐND huyện sẽ thông qua 11 nghị 

quyết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đất đai, xây dựng chính quyền và hoạt 

động của HĐND huyện. 

Việc chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp được Thường trực HĐND, UBND 

huyện, Ủy ban MTTQVN huyện, các ban HĐND huyện và các cơ quan liên 

quan chuẩn bị chu đáo. Thường trực HĐND huyện đã tổ chức họp bàn để thống 

                                           
1
 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 06/6/2022 về việc điều chỉnh chủ trương đầu và giao cho UBND 

huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp chợ thị trấn Tủa Chùa giai đoạn III; Nghị quyết 

số 17/NQ-HĐND ngày 06/6/2022 về Thông qua đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tủa Chùa, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đến năm 2035. 
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nhất nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ 

họp theo đúng quy định của pháp luật. Những nội dung quan trọng được báo cáo 

xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy. Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban 

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

cực chủ động chuẩn nội dung trình tại kỳ họp đảm bảo kịp thời, chất lượng. Việc 

triệu tập kỳ họp và thông báo nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp 

được gửi đến các đại biểu và đăng tải lên Trang thông tin điện tử huyện Tủa 

Chùa, đồng thời gửi tài liệu cho các đại biểu nghiên cứu (qua hệ thống phần 

mềm hophdnd.dienbien.gov.vn) đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ 

đạo 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 

Thực hiện các quy định của pháp luật về giám sát, Thường trực HĐND 

huyện đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 14/01/2022 về Chương 

trình hoạt động giám sát của Thường trực HĐND huyện năm 2022; Công văn 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. 

Hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các 

Ban của HĐND huyện tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức tổ 

chức góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và được 

các cơ quan hữu quan đánh giá cao. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường 

trực HĐND huyện đã chỉ đạo Ban Pháp chế HĐND huyện chủ trì tham mưu 

cho Đoàn giám HĐND huyện thực hiện cuộc 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”. Qua giám sát, Đoàn giám sát đã có Báo cáo số 38/BC-

HĐND ngày 30/6/2022 về kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp 

luật về đất đai trên địa bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2020-2021, theo đó Đoàn 

giám sát đã làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn 

chế, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong thực hiện các chính sách pháp 

luật về đất đai trên địa bàn huyện, kiến nghị với UBND tỉnh, UBND huyện và 

các cơ quan liên quan xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo Ban Kinh tế - Xã hội thực hiện 01 

cuộc giám sát sát việc triển khai thực hiện quy định chính sách hỗ trợ học sinh 

và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 

116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn huyện Tủa Chùa 

từ tháng 01/2019 đến tháng 02/2022. 

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc giám sát việc triển khai các Nghị quyết 

đã được HĐND huyện ban hành trong đó tập trung giám sát việc thực hiện các 

mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh, các 

chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; việc thực hiện một số công trình 

dự án trên địa bàn huyện. 
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Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Đoàn giám sát của HĐND 

tỉnh thực hiện việc giám sát trên địa bàn huyện Tủa Chùa về thực hiện Nghị 

quyết 31/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh thông qua Chương trình 

phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo 

đúng thời gian, nội dung, chương trình làm việc 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 nội dung, chương trình giám sát của 

HĐND năm 2023 trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ Sáu quyết định thông qua. 

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 thống nhất với UBND, Ủy ban MTTQVN 

huyện ban hành Kế hoạch
 
số 27/KH-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND huyện 

về tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu, HDND huyện, khóa XXI. Trước 

kỳ họp HĐND huyện, các tổ đại biểu HĐND huyện đã phối hợp với cấp ủy, 

chính quyền, Ủy ban MTQVN các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri 12/12 xã, 

thị trấn với  20 điểm, 662 cử tri tham gia, đã có 120 ý kiến, hầu hết các ý kiến 

của cử tri đã được giải đáp trong hội nghị tiếp xúc cử tri. Tổ đại biểu đã tiếp 

nhận và tổng hợp 10 ý kiến gửi Thường trực HĐND huyện tổng hợp gửi UBND 

huyện xem xét, giải quyết. 

Thường trực HĐND huyện cùng với UBND huyện, Ủy ban MTTQVN 

huyện, cấp ủy, chính quyền cơ sở phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ 

đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tại xã Huổi Só, tổ đại biểu HĐND tỉnh tại xã 

Mường Đun đảm bảo chu đáo, hiệu quả. 

Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, Chủ tịch HĐND 

huyện thực hiện việc tiếp công dân định kỳ vào thứ Sáu của tuần 1 và tuần 3 

hằng tháng. Trong 6 tháng đầu năm Chủ tịch HĐND huyện tiếp 0 lượt công dân.  

Thường trực HĐND huyện đã tiếp nhận 01 đơn kiến nghị, phản ánh của công 

dân. Qua xem xét, Thường trực HĐND huyện chuyển 01 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 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 05 

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 

cũng như các giải pháp để triển khai thực hiện trong tháng tiếp theo; bàn và 

thống nhất các nội dung theo thẩm quyền.  

Chỉ đạo điều hòa hoạt động của các Ban HĐND huyện đảm bảo kịp 

thời, không chồng chéo, phù hợp với lĩnh vực của các Ban; 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, đúng quy trình và chất lượng được nâng lên. 
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Phân công Ban pháp chế tham mưu cho Thường trực HĐND huyện chuẩn bị 

các nội dung cho thực hiện giám sát chuyên đề của HĐND huyện; phân công 

Ban Dân tộc đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 

2023; 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; phân công Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra 

các dự thảo Nghị quyết liên quan đến ngân sách do UBND huyện trình phát 

sinh giữa  hai kỳ họp, tham gia khảo sát một số danh mục chuẩn bị đầu tư, 

một số danh mục đề nghị điều chỉnh...;  

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, giúp việc, 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.  

Phối hợp với Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh Điện Biên thực hiện 

việc bồi dưỡng cho 32 đại biểu HĐND huyện nhằm cập nhật kiến thức, kỹ 

năng và phương pháp hoạt động của đại biểu HĐND huyện và sử dụng phần 

mềm cuộc họp không giấy. 

Phân công lãnh đạo các ban HĐND huyện tham dự một số hội nghị do 

tỉnh, huyện tổ chức; phân công dự các kỳ họp HĐND các xã, thị trấn... 

4.2. Trong mối quan hệ phối hợp 

Thường trực HĐND huyện đã chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban 

MTTQVN huyện và các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. Phối 

hợp với UBND huyện và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức các kỳ họp 

của HĐND huyện; phối hợp với UBND huyện trong việc giải quyết các vấn 

đề phát sinh giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND huyện. Phối hợp với Ủy 

ban MTTQVN huyện trong việc tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc 

cử tri, thực hiện việc giám sát; phối hợp với các cơ quan trong việc tiếp công 

dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân...;  

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: Từ sau kỳ họp thứ Tư 

HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đến ngày 30/6/2022, Thường trực 

HĐND huyện đã tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo 

quy định của pháp luật. Phối hợp với UBND huyện thống nhất giải quyết các 

vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Đã thống nhất với UBND huyện phân bổ, giao 

bổ sung dự toán ngân sách với tổng số tiền 16.274.349.592 đồng; điều chỉnh dự 

toán chi ngân sách năm 2022 với tổng số tiền: 2.119.700.000 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. 
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II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Trong 6 tháng đầu 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, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác; 

tăng cường khảo sát, giám sát, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng - an ninh trên địa bàn huyện góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 

nhiệm vụ theo nghị quyết của HĐND huyện đã đề ra.  

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị và tổ chức thành 

công các kỳ họp HĐND huyện. Tổ chức các phiên họp của Thường trực HĐND 

huyện theo đúng kế hoạch. 

Hoạt động giám sát, khảo sát được tăng cường, nội dung giám sát có trọng 

tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề quan trọng được cử tri quan tâm và 

những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.  

Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND được thực hiện theo đúng 

quy định của pháp luật; công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơn thư kiến 

nghị, phản ánh của công dân được quan tâm thực hiện; việc tiếp nhận, xử lý và 

chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết được thực 

hiện theo đúng trình tự, thủ tục luật định.  

Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với UBND huyện, Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện và các cơ quan liên quan tiếp tục được duy 

trì, chặt chẽ, nhịp nhàng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 

huyện. Các Ban HĐND huyện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chương trình đề 

ra, chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Văn phòng HĐND&UBND 

huyện ngày càng chủ động, tích cực tham mưu, giúp việc phục vụ các hoạt động 

của HĐND, Thường trực HĐND huyện. 

2. Một số hạn chế: (1) Một số đại biểu HĐND chưa quan tâm đề xuất nội 

dung giám sát của HĐND năm 2023, Thường trực HĐND năm 2022, cơ bản 

mới tập trung ở các  đại biểu chuyên trách, (2) Công tác giám sát việc giải quyết 

các kiến nghị của cử tri còn chưa thường xuyên. (3) Việc trả lời ý kiến, kiến 

nghị của cử tri đối với một số đại biểu HĐND huyện còn hạn chế. (4) Công tác 

phối hợp giữa Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN 

huyện có lúc chưa thực sự nhịp nhàng.  

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 

1. Tổ chức kỳ họp của HĐND: Trong 6 tháng cuối năm 2022, Thường 

trực HĐND huyện tổ chức 01 kỳ họp thường lệ (dự kiến tháng 12) và các kỳ họp 

chuyên đề hoặc kỳ họp giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có). 

2. Hoạt động giám sát 
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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 

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Thường trực HĐND huyện tổ chức 01 cuộc 

giám sát chuyên đề về  “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 24/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên (từ 01/01/2019 

đến 7/2022)”.  

 Chỉ đạo Ban Pháp chế, HĐND huyện tổ chức cuộc giám sát chuyên đề về 

“việc thực hiện công tác chứng thực, quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện từ năm 

2020 đến 30/6/2022”. 

 Chỉ đạo Ban Dân tộc, HĐND huyện tổ chức cuộc giám sát chuyên đề về 

“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”. 

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. 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. 

3.2. Phối hợp với UBND huyện, Ủy ban MTTQ VN huyện và các cơ 

quan, tổ chức hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ; phối hợp với UBND huyện 

thực hiện tốt việc xử lý các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND huyện 

đảm bảo kịp thời, đúng chính sách, pháp luật, nhằm tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện 

nhiệm vụ. 
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3.3. 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. 

3.4. Tiếp tục duy trì và không ngừng đổi mới cách thức tổ chức, nâng 

cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các phiên họp hàng tháng của Thường 

trực HĐND. 

3.5. 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 công dân. 

3.6. Chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng kế 

hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ của HĐND huyện kịp thời.  

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

tại một số tỉnh, thành trong nước. 

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

nhiệm kỳ 2021 -2026. 

3.9. 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. 

3.10. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác. 

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng 

tâm 6 tháng cuối năm 2022 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 Điện Biên; 

- TT. Huyện ủy; 

- LĐ. UBND huyện; 

- Ủy  ban MTTQ VN  huyện,  

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Tủa Chùa; 

- 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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