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Kết quả giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện 

đối với HĐND và UBND xã Trà Mai, Trà Vinh, Trà Don
          Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện và Chương trình giám sát năm 

2022, Ban Pháp chế HĐND huyện xây dựng Kế hoạch giám sát số 06/KH-ĐGS, 
ngày 06/4/2022 về giám sát phục vụ kỳ họp thứ 5, HĐND huyện đối với HĐND và 
UBND xã Trà Mai, Trà Vinh, Trà Don. Nội dung giám sát việc xây dựng, ban hành 

thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, quy chế làm việc của 
UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026; việc chấp hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 

30/12/2016 của UBND huyện Nam Trà My về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong 
các cơ quan hành chính Nhà nước theo Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của 

UBND tỉnh Quảng Nam. Qua nghiên cứu báo cáo, tài liệu và kết quả làm việc giữa 
Đoàn giám sát với Thường trực HĐND&UBND, các Ban HĐND, UBMTTQVN 
xã, Hội đoàn thể và các ngành liên quan của xã Trà Mai, Trà Vinh, Trà Don. Ban 

Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát, cụ thể như sau:
A- Đối với HĐND –UBND xã Trà Mai 
I- Khái quát đặc điểm, tình hình
Xã Trà Mai có 4 thôn, 15 khu dân cư, có 1.284 hộ với 4.487 khẩu, dân tộc 

thiểu số chiếm 74,12%, dân tộc khác 25,88%, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tỷ lệ 11,84%. 
Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn 

xã Trà Mai. Cử tri đã bầu 22 đại biểu hội đồng nhân dân xã. 
Thực hiện Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02/6/2021 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp, 
nhiệm kỳ 2021- 2026. Thường trực HĐND xã Trà Mai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-
2021 đã tham mưu HĐND xã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa 
XII, nhiệm kỳ 2021 2026. Tại kỳ họp thứ nhất đã bầu ra các chức danh Chủ tịch, 
Phó chủ tịch HĐND xã; Trưởng, phó Ban của Ban kinh tế - xã hội, Trưởng, phó 
Ban Pháp chế HĐND xã; Bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã và các thành viên 
UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

II- Kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và thực hiện Quy 
chế Hoạt động của HĐND xã, Quy chế làm việc của UBND xã, nhiệm kỳ 2021 
– 2026.
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 1- Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế hoạt động của 
HĐND xã, phân công nhiệm vụ thành viên Thường trực HĐND xã khóa XII, 
nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp thứ 2 HĐND xã đã ban hành Nghị Quyết số 25/NQ-HĐND, ngày 
11/01/2022 của Hội đồng nhân dân xã Trà Mai về việc ban hành Quy chế hoạt 
động của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Quy chế bao gồm 03 
chương, 26 Điều, quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của HĐND xã; Thường 
trực HĐND xã, các Ban HĐND xã, đại biểu HĐND xã. Xác định đúng mối quan 
hệ công tác của HĐND xã, các Ban HĐND, Đại biểu HĐND xã, Mối quan hệ giữa 
TT HĐND xã, các Ban HĐND xã với UBMTTQVN xã và các tổ chức thành viên, 
đúng theo quy định; Quy định chế độ họp định kỳ đối với HĐND, TT HĐND theo 
quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương 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.

Nhìn chung việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế 
hoạt động của HĐND xã Trà Mai nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thường trực HĐND, các 
Ban HĐND xã đã tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao 
của Quy chế hoạt động.

Tuy nhiên, việc xây dựng và thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND xã Trà 
Mai, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vẫn còn những thiếu sót, hạn chế như:

Thường trực HĐND xã chấp hành chưa nghiêm các phiên họp định kỳ mỗi 
tháng lần, Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã chưa xây dựng kế hoạch và 
tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của Quy chế. Các Ban 
HĐND xã chưa thực hiện tốt việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết của 
HĐND và UBND xã. Thường trực HĐND xã thực hiện chưa nghiêm túc chế độ 
báo cáo tháng, quý, 6 tháng gửi về Thường trực HĐND huyện.

Thời gian ban hành Nghị Quyết kèm theo Quy chế hoạt động của HĐND xã 
nhiệm kỳ 2021-2026 chưa khớp với thời gian diễn ra kỳ họp HĐND xã.

2- Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phân công nhiệm vụ thành viên 
Thường trực HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Sau khi ban hành Quy chế hoạt động của HĐND xã, TT HĐND xã đã ban 
hành Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2021 Phân công nhiệm vụ 
cho các thành viên Thường trực HĐND xã Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đúng 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo các nguyên tắc, chế độ làm việc theo 
quy định. 

3- Việc xây dựng và thực hiện Quy chế  làm việc của UBND xã, Thông 
báo phân công nhiệm vụ TT UBND xã, các thành viên UBND xã, công chức, 
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nhân viên thuộc UBND xã, cán bộ không chuyên trách xã Trà Mai, nhiệm kỳ 
2021 – 2026:

3.1- Xây dựng Quy chế làm việc của UBND xã Trà Mai:
UBND xã Trà Mai đã xây dựng và ban hành Quyêt định số 153/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2021 ban hành Quy chế làm việc của UBND xã Trà Mai nhiệm kỳ 2021-
2026 gồm 6 Chương 27 điều. Quy định nguyên tắc chế độ, trách nhiệm, lề lối làm 
việc, trình tự giải quyết công việc. Mối quan hệ công tác của UBND xã, chế độ hội 
họp, để lãnh đạo, chỉ đạo, phân công thực hiện tốt  nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã 
hội, Quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính quyền ở cơ sở theo quy định 
của Đảng và nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc thực hiện quy chế vẫn còn một 
số tồn tại hạn chế. UBND xã chưa tổ chức quán triệt đầy đủ các nội dung của Quy 
chế cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở 
thôn. Dẫn đến một số cán bộ, công chức chưa nắm rõ nhiệm vụ được giao, chuẩn 
bị báo các báo cáo phục vụ giám sát chưa đầy đủ nội dung theo đề cương, chưa ghi 
chép đầy đủ nội dung các cuộc họp của UBND xã.

3.2- Thông báo phân công nhiệm vụ TT UBND xã, các thành viên UBND 
xã, công chức, Người hoạt động không chuyên trách xã Trà Mai, nhiệm kỳ 
2021 – 2026:

UBND xã Trà Mai đã ban hành Thông báo số 65/TB-UBND ngày 06 tháng 9 
năm 2021 của UNBD xã Trà Mai về phân công nhiệm vụ chủ tịch, phó chủ tịch và 
các thành viên Ủy ban xã Trà Mai nhiệm kỳ 2021-2026. 

Tuy nhiên, việc phân công nhiệm vụ cho thành viên UBND xã, công chức, 
trách nhiệm giải quyết công việc của người hoạt động không chuyên trách cấp xã, 
cấp thôn chưa chưa đầy đủ, cụ thể theo quy định của nhà nước.

4- Việc chấp hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/12/2016 của UBND 
huyện Nam Trà My về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành 
chính Nhà nước theo Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh 
Quảng Nam: 

Chấp hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Nam 
Trà My về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước 
theo Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam. UBND xã 
Trà Mai đã tổ chức quán triệt cho đội ngủ cán bộ, công chức, người hoạt đọng 
không chuyên trách ở xã để nắm vững và chấp hành. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, 
công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã đã có những chuyển biến tích 
cực trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt nội quy, quy chế 
làm việc; vai trò của người đứng đầu đơn vị được nâng lên.
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Tuy nhiên, việc chấp hành quy chế làm việc, thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành 
chính vẫn còn một số nội dung chấp hành chưa nghiêm nhất là việc thực hiện chế độ 
báo cáo về UBND và các ngành của huyện chưa đảm bảo theo quy định. Trách nhiệm 
người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc chấp 
hành nội quy, giờ giấc làm việc đôi lúc chưa nghiêm, vẫn còn một bộ phận cán bộ, 
công chức chưa đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được 
giao, chất lượng hiệu quả công việc còn hạn chế, công tác báo cáo tình hình thực 
hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính của đơn vị định kỳ hằng quý (vào ngày 10 của 
tháng cuối quý) gửi Phòng Nội vụ để theo dõi, tổng hợp báo cáo tham mưu UBND 
huyện xem xét, xử lý chưa được kịp thời và thường xuyên. 

B- Đối với HĐND – UBND xã Trà Vinh
I- Khái quát đặc điểm, tình hình
Xã Trà Vinh có 3 thôn, có 510 hộ với 2.082 khẩu, dân tộc thiểu số chiếm 

98,5%, dân tộc khác 1,5%, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tỷ lệ 72,55 %. 
Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa 

bàn xã Trà Vinh, Cử tri xã Trà Vinh đã bầu 15 đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa 
XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thực hiện hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02/6/2021 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp, 
nhiệm kỳ 2021- 2026. Thường trực HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ 
chức thành công kỳ họp thứ nhất khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tại kỳ họp thứ 
nhất đã bầu ra các chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND xã; Trưởng, phó trưởng 
Ban kinh tế - xã hội và Trưởng, phó Ban Pháp chế của HĐND xã; Bầu chủ tịch, 
phó chủ tịch UBND xã và các thành viên UBND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 
theo đúng luật định.

II- Kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và thực hiện Quy 
Hoạt động của HĐND xã, Quy chế làm việc của UBND xã, nhiệm kỳ 2021 – 
2026.

 1- Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế hoạt động của 
HĐND xã , Thông báo phân công nhiệm của của HĐND xã, khóa XII, nhiệm 
kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp thứ 2 HĐND xã đã thông qua, ban hành Nghị Quyết số 12/NQ-
HĐND, ngày 03/8/2021 của Hội đồng nhân dân xã Trà Vinh về việc ban hành Quy 
chế hoạt động của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Quyết định sô: 
02/QĐ-HĐND ngày 19/8/2021 của HĐND xã Trà Vinh về phân công nhiệm vụ 
các thành viên trong TT HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Quy chế hoạt 
động bao gồm 11 chương, 82 Điều, quy định về chức năng, nhiệm vụ của HĐND 
xã; Thường trực HĐND xã, các Ban HĐND xã, đại biểu HĐND xã. 
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Tuy nhiên, việc xây dựng và thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND xã Trà 
Vinh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 có những thiếu sót, hạn chế như:

Thường trực HĐND xã Trà Vinh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 chưa nghiên 
cứu các văn bản quy định của Nhà nước, quy chế hoạt động của UBND huyện để 
xây dựng quy chế hoạt động của UBND xã đảm bảo theo quy định của nhà nước. 
Không tổ chức họp thường trực HĐND xã để góp ý dự thảo Quy chế hoạt động mà 
trình trực tiếp tại kỳ họp thứ 2 HĐND xã, Thường trực HĐND xã và các Ban 
HĐND xã chưa xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động giám sát theo quy chế 
quy định.

2- Việc lãnh đạo, chỉ đạo, Phân công nhiệm vụ các thành viên Thường 
trực HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

HĐND xã Trà Vinh ban hành Thông báo số 01/TB-HĐND, Ngày 29/7/2021 
của HĐND xã về phân công nhiệm vụ cho các thành viên Thường trực HĐND xã 
Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo các 
nguyên tắc, chế độ làm việc theo quy định. 

3- Việc xây dựng Quy chế làm việc của UBND xã, Thông báo phân công 
nhiệm vụ TT UBND xã, các thành viên UBND xã, công chức, Người hoạt động 
không chuyên trách xã Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021 – 2026:

3.1- Xây dựng Quy chế làm việc của UBND xã Trà Vinh:
UBND xã Trà Vinh đã xây dựng và ban hành Quyêt định số 67/QĐ-UBND 

ngày 28/7/2021của UBND xã Trà Vinh về ban hành Quy chế làm việc của UBND 
xã Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 6 Chương 27 Điều. Quy định nguyên tắc 
chế độ, trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc. Mối quan hệ 
công tác của UBND với Đảng ủy, HĐND,MTTQVN xã, Hội đoàn thể xã và Ban 
nhân dân thôn.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc thực hiện quy chế vẫn còn một 
số tồn tại hạn chế. UBND xã chưa tổ chức quán triệt đầy đủ các nội dung của Quy 
chế cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở 
thôn. Dẫn đến một số cán bộ, công chức chưa nắm rõ nhiệm vụ được giao.

Đội ngũ cán bộ tham gia công tác hoạt động của HĐND xã đa số là kiêm 
nhiệm, năng lực còn hạn chế. Do đó ảnh hưởng rất lớn đến công tác hoạt động của 
HĐND xã.

 Hoạt động chất vấn, tiếp xúc cử tri của đại biểu ở một số đơn vị số cử tri 
tham dự còn ít, ý kiến thảo luận chưa nhiều, chất lượng thảo luận đạt được chưa 
cao.
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Thực hiện chức năng giám sát và phối hợp giám sát ở một số đại biểu chất 
lượng còn nhiều hạn chế.

3.2- Thông báo phân công nhiệm vụ Thường trực UBND xã, các thành 
viên UBND xã, công chức, Người hoạt động không chuyên trách xã Trà Vinh, 
nhiệm kỳ 2021 – 2026:

UBND xã Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 29 tháng 
7 năm 2021 của UNBD xã Trà Vinh Quyết định phân công nhiệm vụ chủ tịch, phó 
chủ tịch và các thành viên ủy ban, công chức, Người hoạt động không chuyên trách 
xã Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026.

4 - Việc chấp hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/12/2016 của UBND 
huyện Nam Trà My về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành 
chính Nhà nước theo Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh 
Quảng Nam:

Chấp hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Nam 
Trà My về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước 
theo Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam. HĐND- 
UBND xã đã triển khai thực hiện thường xuyên, đồng bộ đến tất cả cán bộ, công 
chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, đã có nhiều chuyển biến tích 
cực trong việc chấp hành giờ giấc làm việc, chức trách nhiệm vụ, quyền hạn được 
giao, chất lượng hiệu quả công việc được nâng cao. 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương 
hành chính vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

 Một số bộ phận chưa chủ động bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
được giao. Công tác tham mưu chưa linh động, kịp thời. 

Tình hình đội ngũ cán bộ, công chức xã hiện nay còn thiếu nhiều vị trí chức 
danh công chức. do đó ảnh hưởng nhiều đến công tác thực hiện nhiệm vụ

 Việc tổ chức các phiên họp được thực hiện đảm bảo. Tuy nhiên chưa đảm 
bảo theo quy định, chất lượng cuộc họp chưa cao, còn nhiều hạn chế. 

 Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời theo quy định. 
Nguyên nhân, báo cáo dày về tần suất, dẫn đến việc báo cáo hình thức.

Công tác tiếp công dân còn nhiều mặt hạn chế. Nguyên nhân, hiện nay cơ sở 
hạ tầng UBND xã chật, hẹp, không còn đủ phòng, ốc để bố trí nơi tiếp công dân 
riêng, sử dụng kết hợp với phòng làm việc của lãnh đạo UBND xã.

 Công tác quản lý và ban hành văn bản còn nhiều hạn chế, yếu kem. Nguyên 
nhân, hiện nay UBND xã chưa thể sắp xếp và bố trí kho lưu trữ hồ sơ tại cơ quan. 
Do đó các văn bản các năm trước bị thất lạc nhiều.
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Một số cán bộ công chức vẫn còn phụ thuộc vào phong tục, tập quán cúng 
cử ở làng, bỏ công việc cơ quan khi làng thực hiện các tập tục, nghi lễ. 

C- Đối với HĐND – UBND xã Trà Don
I- Khái quát đặc điểm, tình hình:

Trà Don là một xã vẫn còn đặc biệt khó khăn cách trung tâm hành chính 
huyện khoảng 10km, các thôn, làng nằm rãi rác không tập trung, giao thông đi lại 
từ trung tâm hành chính xã đến các khu dân cư chưa được mở rộng, trình độ dân trí 
còn thấp, toàn xã có 97,7% DTTS, dân tộc khác 2,3%; số liệu điều tra dữ liệu dân 
tộc năm 2021. Tổng số hộ dân là: 624 hộ với: 2.546 khẩu. 

Cụ thể như sau: 
  + Thôn 1: 208 hộ/897 khẩu, trong đó có 04 hộ/38 nhân khẩu người kinh. 
+ Thôn 2: 201 hộ/818 nhân khẩu, trong đó có 11hộ/25 nhân khẩu người kinh.
+ Thôn 3: 215 hộ/931 nhân khẩu, trong đó có 10 hộ/29 nhân khẩu người kinh

Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa 
bàn xã Trà Don. Cử tri đã bầu 19 đại biểu hội đồng nhân dân xã (Tại kỳ họp thứ 2 
HĐND xã đã chuyển công tác 01 đại biểu) Đến nay toàn xã Trà Don có 18 đại biểu 
HĐND. 

Thực hiện Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02/6/2021 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp, 
nhiệm kỳ 2021- 2026. Thường trực HĐND xã Trà Don khóa XI, nhiệm kỳ 2016-
2021 đã tham mưu HĐND xã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa 
XII, nhiệm kỳ 2021 2026. Tại kỳ họp thứ nhất đã bầu ra các chức danh Chủ tịch, 
Phó chủ tịch HĐND xã; Trưởng, phó Ban kinh tế - xã hội, Trưởng, phó Ban Pháp 
chế HĐND xã; Bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã và các thành viên UBND xã 
nhiệm kỳ 2021-2026, theo quy định.

II- Kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và thực hiện Quy 
Hoạt động của HĐND xã, Quy chế làm việc của UBND xã, nhiệm kỳ 2021 – 
2026.

 1- Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế hoạt động của 
HĐND xã, Thông báo phân công nhiệm của của Thường trực HĐND xã, khóa 
XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp thứ 2 HĐND xã đã thông qua và ban hành Nghị Quyết số 12a/NQ-
HĐND, ngày 28/7/2021 của Hội đồng nhân dân xã Trà Don về việc ban hành Quy 
chế hoạt động của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Quy chế hoạt động 
của HĐND xã Trà Don bao gồm 06 chương, 20 Điều, quy định về chức năng, 
nhiệm vụ của HĐND xã; Thường trực HĐND xã, các Ban HĐND xã, tổ đại biểu 
HĐND, đại biểu HĐND xã. Xác định đúng mối quan hệ công tác của HĐND xã, 
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các Ban HĐND, Đại biểu HĐND xã, Mối quan hệ giữa TT HĐND xã, các Ban 
HĐND xã với UBMTTQVN xã và các tổ chức thành viên, đúng theo quy định; 
Quy định chế độ họp định kỳ đối với HĐND, TT HĐND theo quy định của Luật tổ 
chức chính quyền địa phương 2015.  

Nhìn chung việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế 
hoạt động của HĐND xã Trà Don nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thường trực HĐND, các 
Ban HĐND xã đã tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao 
theo Quy chế hoạt động.

Tuy nhiên, việc xây dựng và thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND xã Trà 
Don, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vẫn còn những thiếu sót, hạn chế như:

Thường trực HĐND xã và tổ Văn phòng xã chưa tập trung nghiên cứu Luật tổ 
chức chính quyền địa phương năm 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, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 
2015, Các văn bản pháp luật có liên quan. Quy chế mẫu của Thường trực HĐND 
huyện hướng dẫn. Do vậy việc xây dựng, ban hành quy chế hoạt động của HĐND 
xã Trà Don chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND xã chấp hành chưa nghiêm các phiên họp định kỳ mỗi 
tháng lần, Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã chưa xây dựng kế hoạch và 
tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của Quy chế. Các Ban 
HĐND xã chưa thực hiện tốt việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết của 
HĐND và UBND xã. 

2- Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Thông báo phân công nhiệm vụ các 
thành viên Thường trực HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 Sau khi ban hành Quy chế hoạt động của HĐND xã, TT HĐND xã đã ban 
hành Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2021 Phân công nhiệm vụ 
cho các thành viên Thường trực HĐND xã Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đúng 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo các nguyên tắc, chế độ làm việc theo 
quy định.

3- Việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của UBND xã, Thông 
báo phân công nhiệm vụ TT UBND xã, các thành viên UBND xã, công chức, 
Người hoạt động không chuyên trách xã Trà Don, nhiệm kỳ 2021 – 2026:

3.1- Xây dựng Quy chế làm việc của UBND xã Trà Don:
UBND xã Trà Don xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của UBND xã 

nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 6 Chương 20 Điều. Quy định nguyên tắc chế độ, trách 
nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc. Mối quan hệ công tác của 
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UBND xã, chế độ hội họp, để lãnh đạo, chỉ đạo, phân công thực hiện tốt nhiệm vụ 
phát triển kinh tế-xã hội, Quốc phòng- an ninh  xây dựng hệ thống chính trị theo 
quy định của Đảng và nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc thực hiện quy chế vẫn còn một 
số tồn tại hạn chế. UBND xã chưa tổ chức quán triệt đầy đủ các nội dung của Quy 
chế cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở 
thôn. Dẫn đến một số cán bộ, công chức chưa nắm rõ nhiệm vụ được giao.

 Việc tổ chức thực hiện quyết định, chỉ đạo của cấp trên đã có nhiều cố gắng 
nhưng có những việc còn chậm, hiệu quả chưa cao. Một số nhiệm vụ triển khai 
mới chủ yếu dừng lại ở việc xây dựng, ban hành các văn bản, việc thực hiện trên 
thực tế còn hạn chế, chưa đi vào chiều sâu.

 Việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều 
hành, giao nhiệm vụ của của cấp trên mặc dù đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã 
chỉ đạo quyết liệt thực hiện, tuy nhiên còn có việc thực hiện chưa kịp thời, chưa 
đảm bảo yêu cầu về thời gian.

3.2- Thông báo phân công nhiệm vụ TT UBND xã, các thành viên UBND 
xã, công chức, Người hoạt động không chuyên trách xã Trà Don, nhiệm kỳ 
2021 – 2026:

Sau khi ban hành Quy chế làm việc, UBND xã Trà Don đã phân công nhiệm 
vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Ủy ban, công chức.

Tuy nhiên việc phân công nhiệm vụ, chưa phân công việc cho người hoạt 
động không chuyên trách xã, thôn của UBND Trà Don khóa XII, nhiệm kỳ 2021-
2026.

4- Việc chấp hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/12/2016 của UBND 
huyện Nam Trà My về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành 
chính Nhà nước theo Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh 
Quảng Nam:

Việc chấp hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện 
Nam Trà My về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà 
nước theo Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam. 
UBND xã Trà Don, phối hợp với Công đoàn xã thường xuyên quán triệt, giám sát, 
nhắc nhở cán bộ, công chức, Người hoạt động không chuyên trách ở xã thực hiện 
kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nên trong thời gian qua, Đội ngũ cán bộ, công chức, 
người hoạt động không chuyên trách ở xã đã có những chuyển biến tích cực trong 
thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc; 
vai trò của người đứng đầu đơn vị được nâng lên.
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Tuy nhiên, trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ 
cương hành chính vẫn còn mặt hạn chế: Vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức 
chưa đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, chất 
lượng hiệu quả công việc còn hạn chế. 

III. Một số kiến nghị
Căn cứ kết quả giám sát việc xây dựng, ban hành thực hiện Quy chế hoạt 

động của HĐND xã, Quy chế làm việc của UBND xã, việc chấp hành Chỉ thị số 
13/ CT-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Nam Trà My về tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước theo Chỉ thị 26/CT-UBND 
ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam; Ban Pháp chế đề nghị HĐND, 
UBND các xã Trà Mai, Trà Vinh, Trà Don lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số 
nội dung sau:

1- Tập trung nghiên cứu, nắm vững các quy định hướng dẫn của Nhà nước, 
tình hình thực tế của địa phương để kịp thời bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động 
của HĐND xã, Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng 
quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện đúng nguyên tắc, chế độ, trách nhiệm, 
lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc của HĐND và UBND xã.

2- Xây dựng, ban hành văn bản theo thẩm quyền, thể thức, kỷ thuật trình bày, 
ngày, tháng, năm, vào sổ, ký ban hành văn bản theo quy định của Nhà nước.

3- Tổ chức quán triệt đầy đủ các nội dung Quy chế hoạt động của HĐND xã, 
Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 cho đội ngủ cán bộ, công 
chức, Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn nắm vững để chấp 
hành và thực hiện tốt trách nhiêm, nhiệm vụ, phạm vi giải quyết công việc được 
giao, gắn trách nhiệm tập thể, cá nhân trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các 
nhiệm vụ.

4- Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc chấp hành và thực 
hiện Quy chế hoạt động của HĐND xã, Quy chế làm việc của UBND xã. Để đánh 
giá những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực 
hiện quy chế. Kịp thời thay thế cán bộ, công chức không đủ trình độ, năng lực, 
thiếu tinh thần trách nhiệm không hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời thường 
xuyên theo dỏi kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của đội ngũ cán 
bộ, công chức xã theo thông báo phân công nhiệm vụ của Thường trực HĐND xã và 
UBND xã. Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể xã, cán bộ, công chức, người hoạt 
động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương 
hành chính, nội quy, Quy chế làm việc, định kỳ vào ngày 10 của tháng cuối quý 
báo cáo tình hình thực hiện về phòng Nội vụ huyện để theo dõi, tổng hợp báo cáo 
tham mưu UBND huyện xem xét, xử lý kịp thời các phát sinh.
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5- Đề nghị Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể 
thực hiện nghiêm túc Hội nghị giao ban hàng tuần để nghe các ban, ngành, đoàn 
thể, chi bộ, thôn trưởng và cán bộ, công chức xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm 
vụ công tác và tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng –An ninh trên địa bàn xã và 
kịp thời triển khai nhiệm vụ công tác để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo 
Nghị quyết của Đảng ủy, chương trình, kế hoạch công tác của HĐND, UBND xã 
và của cấp trên.

6- Thường trực HĐND xã, các Ban HĐND xã hàng năm xây dựng chương 
trình, kế hoạch giám sát theo quy định Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015, Quy chế hoạt động của HĐND xã. Thường 
trực HĐND xã giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc 
thực hiện Nghị quyết của HĐND xã. Các Ban HĐND xã giám sát hoạt động của 
UBND xã, các cơ quan, các ban ngành thuộc UBND xã về lĩnh vực phụ trách.

7- Đề nghị Thường trực HĐND xã quản lý và sử dụng kinh phí theo đúng quy 
định của pháp luật. Chỉ đạo bộ phận Tài chính- Kế toán xã hàng quý chi trả phụ 
cấp và hoạt động phí hàng tháng cho các vị đại biểu HĐND xã. 

8- Kiến nghị Thường trực HĐND huyện cần tổ chức lớp tập huấn cho Thường 
trực HĐND xã, các Ban HĐND xã, và đại biểu HĐND xã.

9- Kiến nghị Phòng nội vụ huyện cần theo dõi các xã báo cáo việc chấp hành 
Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Nam Trà My về tăng 
cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước theo Chỉ thị 
26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam. Để nâng cao hiệu quả 
sử dụng thời gian làm việc trong cơ quan, đơn vị. Để cuối năm xét thi đua giữa các 
xã, tham mưu UBD huyện hàng năm tổ chức thi tuyển công chức cấp xã cho các 
đơn vị còn thiếu số lượng công chức.

 Trên đây là báo cáo kết quả giám sát đối với HĐND và UBND xã Trà Mai, 
Trà Vinh, Trà Don của Ban Pháp chế HĐND huyện./.

Nơi nhận:                                            
- TT HĐND, UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các Thành viên Đoàn Giám sát;
- Phòng Nội vụ huyện;
- UBND xã Trà Mai, Trà Vinh, Trà Don;                                           
- Lưu: VT,UBND.   

TM. BAN PHÁP CHẾ                                                                                          
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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