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BÁO CÁO
Kết quả giám sát phục vụ kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII

nhiệm kỳ 2021-2026 của Thường trực HĐND huyện

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐND ngày 20/4/2022 của Thường trực 
HĐND huyện về giám sát phục vụ kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 
2021-2026; Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát trực tiếp tình hình hoạt 
động của HĐND các xã Trà Dơn, Trà Linh, Trà Nam, Trà Leng và Trà Mai.

Sau khi nghe Thường trực HĐND các xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 
vụ, các thành viên Đoàn Giám sát kiểm tra hồ sơ lưu trữ minh chứng, kết quả trao 
đổi, thảo luận dân chủ, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng tại buổi làm việc với 
Thường trực HĐND các xã; Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát, 
cụ thể như sau:

1. Tình hình chung
Đầu nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND các cấp hoạt động trong điều kiện diễn 

biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19 nhưng với sự cố gắng nỗ lực công 
tác cùng với sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy xã, Thường trực HĐND các xã 
trên địa bàn huyện Nam Trà My đã phối hợp chặt chẽ với UBND xã, 
UBMTTQVN xã và ban, ngành, Hội, đoàn thể liên quan tổ chức triển khai thực 
hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định. Không ngừng nâng 
cao chất lượng các kỳ họp; kịp thời quyết định các vấn đề quan trọng, cấp bách của 
địa phương; tiếp tục nâng cao vai trò giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân các cấp và thực thi pháp luật theo quy định; đảm bảo các 
hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo các nội dung, chương trình, kế hoạch 
đã đặt ra.

Tuy nhiên, do nhân sự lãnh đạo HĐND, các ban HĐND hầu hết mới tham 
gia lần đầu, chưa được tập huấn kỹ năng công tác đại biểu nên việc tổ chức các kỳ 
họp còn lúng túng. Các ban HĐND xã nhìn chung chưa phát huy được chức năng, 
nhiệm vụ. Hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND xã còn ở 
mức độ mới tiếp cận, một số địa phương chưa thực hiện tốt công tác giám sát. 
Công chức văn phòng thống kê, vừa giúp việc Đảng ủy xã, vừa giúp việc HĐND 
xã và phải đảm nhận các công việc phục vụ khác nên gặp nhiều khó khăn. Việc 
không thành lập tổ đại biểu HĐND cấp xã cũng  khó khăn trong công tác tổ chức 
tiếp xúc cử tri ở địa phương và các hoạt động khác.

2. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ công tác của HĐND các xã
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND các xã đã tổ chức được 03 kỳ họp, mỗi 

năm tổ chức trung bình 02 kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm, riêng xã Trà 
Mai tổ chức được 04 kỳ họp gồm 03 kỳ họp thường lệ và 01 kỳ họp bất thường. Để 



chuẩn bị chu đáo cho các kỳ họp, Thường trực HĐND xã đã chủ động xây dựng 
nội dung, chương trình, tổ chức các cuộc họp liên tịch với UBND xã và 
UBMTTQVN xã để thống nhất, phân công các ngành chuẩn bị dự thảo trình kỳ 
họp. Các kỳ họp tiếp tục được đổi mới, cải tiến, đảm bảo nội dung, cách thức theo 
quy định. Các vị đại biểu tham dự kỳ họp đông đủ, đảm bảo số lượng theo luật 
định; đại biểu tích cực tham gia phát biểu, thảo luận tại kỳ họp, nhiều ý kiến phát 
biểu trọng tâm, có chất lượng. Các nội dung trình kỳ họp phù hợp với chủ trương, 
định hướng phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tính cụ thể hóa cao và sát 
với tình hình thực tế của địa phương.

Trước và sau các kỳ họp HĐND xã, công tác tổ chức tiếp xúc cử tri được 
các vị đại biểu HĐND xã tham gia tích cực theo kế hoạch phối hợp với Ban 
Thường trực UBMTTQVN xã. Theo đó, đến nay mỗi xã đã tổ chức được 06 buổi 
tiếp xúc cử tri; các ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBMTTQVN xã tổng hợp đầy 
đủ gửi đến UBND chỉ đạo các ngành của xã tham gia giải quyết, trả lời kịp thời; 
nội dung các kiến nghị chủ yếu liên quan đến lĩnh vực nông – lâm nghiệp, chế độ 
chính sách và đầu tư cơ sở hạ tầng,…

Công tác tiếp công dân được Thường trực HĐND xã tiếp tục triển khai thực 
hiện, một số xã đã ban hành kịp thời Thông báo lịch tiếp công dân và Quy chế tiếp 
công dân tại trụ sở, niêm yết, thông tin rộng rãi đến cử tri thông qua hệ thống 
truyền thanh xã. Thời gian qua không ghi nhận trường hợp nào công dân đến liên 
hệ giải quyết đơn thư, kiến nghị trên địa bàn các xã.

Công tác giám sát phục vụ các kỳ họp tiếp tục được Thường trực HĐND, 
các Ban HĐND các xã thực hiện: xã Trà Dơn đã tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên 
đề về bảo tồn, phát triển cây Quế Trà My và giám sát chuyên đề về bảo tồn, phát 
triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn xã Trà Dơn theo Nghị quyết số 41 /2017/NQ-
HĐND của HĐND tỉnh. Xã Trà Linh tổ chức 02 cuộc giám sát việc hỗ trợ cho 
Nhân dân cây dỗi và cây bưởi tại thôn 3, Trà Linh; giám sát cấp Sâm Ngọc Linh tại 
thôn 2, Trà Linh. Xã Trà Nam đã tổ chức 04 cuộc giám sát chuyên đề, gồm: giám 
sát việc hỗ trợ cây giống Sâm Ngọc Linh; giám sát bố trí sắp xếp KDC Long Riêu 
3; giám sát thủy lợi nước Y tại KDC Long Túc 4; giám sát công trình nước sạch 
KDC Long Tro. Xã Trà Leng đã tổ chức giám sát việc triển khai nhân rộng mô 
hình giảm nghèo trên địa bàn xã. Xã Trà Mai đã tổ chức 02 cuộc giám sát: giám sát 
công trình thủy lợi suối Péc, thôn 3 và giám sát việc các hộ nhận khoáng dịch vụ 
môi trường rừng tại thôn 3.

Các Ban HĐND xã tham gia phiên họp thường kỳ HĐND xã, phối hợp 
chuẩn bị các nội dung kỳ họp, tiến hành thẩm tra các báo cáo, kế hoạch trình kỳ 
họp, tham gia khảo sát, giám sát theo quy định.

Công tác tài chính nhằm đảm bảo hoạt động của HĐND xã được thực hiện 
đúng nội dung, định mức và điều kiện chi quy định tại Nghị quyết số 24/2018/NQ-
HĐND ngày 19/7/2018, Nghị quyết số 55/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của 
HĐND tỉnh và các văn bản khác có liên quan.

Thường trực HĐND xã tiếp tục duy trì mối quan hệ công tác với Đảng ủy, 
UBND, UBMTTQVN và các hội, đoàn thể ở xã nhằm phối hợp thực hiện có hiệu 
quả các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.



3. Những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND các xã
a) Đối với HĐND xã Trà Dơn
- Chưa ban hành kịp thời Chương trình công tác năm, Thông báo lịch tiếp 

công dân của Thường trực HĐND xã, Quy chế phối hợp giữa HĐND và 
UBMTTQVN xã.

- Phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND xã chưa được ghi nhận đầy 
đủ vào sổ biên bản.

- Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã chưa 
được thực hiện thường xuyên, nội dung giám sát chưa bám sát Nghị quyết đã đề ra.

- Công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp của các Ban HĐND xã chưa 
đảm bảo chất lượng, toàn diện.

b) Đối với HĐND xã Trà Linh
- Chưa kịp thời ban hành: Chương trình công tác, Thông báo phân công 

nhiệm vụ của Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã; Thông báo lịch tiếp công 
dân.

- Thường trực HĐND xã tuy có tổ chức giám sát thực tế việc cấp giống cây 
dỗi, bưởi và sâm Ngọc Linh trên địa bàn nhưng không xây dựng kế hoạch, quyết 
định thành lập đoàn giám sát và báo cáo kết quả sau mỗi đợt giám sát. Tổng số các 
cuộc giám sát còn quá ít so với Nghị quyết HĐND xã đề ra.

- Nội dung các cuộc họp thường kỳ, cuộc họp liên tịch chưa được ghi nhận 
đầy đủ vào sổ biên bản.

- Các Ban HĐND xã chưa chủ động tổ chức các cuộc giám sát, công tác 
thẩm tra các nội dung trình kỳ họp chưa được quan tâm đúng mức.

c) Đối với HĐND xã Trà Nam
- Công tác giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã chưa 

được quan tâm, thực hiện đúng mức; số cuộc giám sát còn ít so với Nghị quyết 
HĐND xã đề ra.

- Công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp của các Ban HĐND xã thực 
hiện còn sơ sài, hình thức. 

- Công tác văn thư, lưu trữ chưa đảm bảo: chưa vào sổ đầy đủ những văn 
bản đã ban hành; nội dung, thể thức văn bản còn sai sót, chưa đảm bảo theo quy 
định.

d) Đối với HĐND xã Trà Leng
- Các phiên họp thường kỳ và cuộc họp liên tịch giữa Thường trực HĐND 

xã với UBND và UBMTTQVN xã chưa được ghi chép đầy đủ vào sổ biên bản.
- Chương trình giám sát năm 2022 chưa bám sát với tình hình thực tế tại địa 

phương dẫn đến số lượng, chất lượng cuộc giám sát chưa đảm bảo.
- Công tác giám sát phục vụ kỳ họp và thẩm tra các nội dung trình kỳ họp 

chưa được quan tâm, tổ chức thực hiện đúng mức.
- Công tác văn thư: chưa ghi đầy đủ số hiệu, ngày tháng năm, trích yếu nội 

dung trong sổ công văn đi; văn bản ban hành do xem nhẹ, qua loa nên còn mắc lỗi 



chính tả, sai một số lỗi về thể thức, căn cứ văn bản quy phạm pháp luật, cỡ chữ, 
phông chữ,… theo quy định. 

e) Đối với HĐND xã Trà Mai
- Chưa ban hành kịp thời Chương trình công tác năm, Thông báo lịch tiếp 

công dân tại trụ sở.
- Nội dung các cuộc họp của Thường trực HĐND xã, cuộc họp liên tịch giữa 

Thường trực HĐND xã với UBND và UBMTTQVN xã chưa được ghi chép đầy đủ 
vào sổ biên bản.

4. Đánh giá, nhận xét
Nhìn chung, HĐND các xã đã có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, 

nguyên tắc tập trung dân chủ được tôn trọng, dân chủ trong sinh hoạt được phát 
huy, tính hình thức trong hoạt động của HĐND giảm dần; chất lượng các kỳ họp 
HĐND từng bước được nâng lên. Nhận thức được kỳ họp là hoạt động quan trọng 
và chủ yếu nhất của HĐND, HĐND xã đã đảm bảo được số lượng các kỳ họp đúng 
theo quy định của pháp luật; công tác tổ chức, điều hành kỳ họp từng bước được 
cải tiến nhằm phát huy dân chủ một cách tối đa. Việc xây dựng và ban hành nghị 
quyết của HĐND có chất lượng, các nghị quyết đề ra đảm bảo đúng luật và phù 
hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chất lượng và hiệu quả của hoạt động 
giám sát từng bước được nâng lên. Việc gần dân và lắng nghe ý kiến của nhân dân 
được tăng cường, các vị đại biểu đã thường xuyên tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm 
tư, nguyện vọng của nhân dân và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND.

Tuy nhiên, thực tế hoạt động của HĐND các xã đôi lúc chưa phát huy đầy 
đủ vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương và còn tồn tại, hạn 
chế một số mặt như: công tác tham gia xây dựng và tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật, chủ trương của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của HĐND còn thiếu chủ động; 
việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là về kinh tế - xã hội, ngân 
sách nhà nước, xây dựng cơ bản có lúc còn mang tính hình thức; hoạt động giám 
sát hiệu quả chưa cao, nhiều kiến nghị thông qua hoạt động giám sát chưa được các 
cơ quan có trách nhiệm giải quyết kịp thời; công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ 
họp còn mang tính hình thức, qua loa; một số đại biểu HĐND chưa phát huy vai 
trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, chưa chú trọng, dành thời gian cần thiết 
cho hoạt động của HĐND.

5. Kiến nghị của Đoàn Giám sát
a) Đối với Đảng ủy các xã: tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường 

xuyên, chặt chẽ và chăm lo đến tổ chức, bộ máy, định hướng nội dung hoạt động, 
quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, phân công cán bộ có tâm, có tầm làm 
công tác HĐND để HĐND hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt vai trò là cơ quan 
quyền lực Nhà nước ở địa phương.

b) Đối với HĐND các xã
Khẩn trương hoàn thiện, khắc phục tất cả những tồn tại, hạn chế do Đoàn 

giám sát nêu ra. Đồng thời, tiếp tục phát huy những ưu điểm, thực hiện đầy đủ, có 



hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo quy định; trong đó tập trung những nội dung 
chủ yếu sau:

- Tiếp tục nâng cao vai trò của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại 
biểu HĐND và thực hiện tốt Chương trình công tác, Quy chế làm việc, Quy chế 
tiếp công dân, Nội quy kỳ họp HĐND các xã đã ban hành để bảo đảm nguyên tắc 
tập trung dân chủ và phát huy vai trò tập thể. Thường trực HĐND xã cần duy trì và 
thực hiện có hiệu quả các phiên họp thường kỳ hàng tháng, tổ chức các phiên giải 
trình, chất vấn. Các Ban HĐND cần quan tâm thực hiện đầy đủ, có hiệu quả những 
nhiệm vụ theo quy định, không vì kiêm nhiệm mà lơ là, xem nhẹ công tác HĐND; 
tăng cường công tác giám sát, thẩm tra các nội dung trình kỳ họp đảm bảo theo quy 
định. Đại biểu HĐND cần tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, dành nhiều thời 
gian cho hoạt động đại biểu, thực hiện đúng Chương trình hành động của mình 
trước cử tri.

- Từng bước cải tiến và nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND; kỳ họp HĐND 
xã phải thực sự là diễn đàn của nhân dân, là nơi thể hiện phương châm “dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, là hoạt động thu hút sự quan tâm theo dõi của cử 
tri; việc tổ chức kỳ họp phải có sự chuẩn bị chu đáo, đại biểu HĐND phải được 
cung cấp đầy đủ và kịp thời các báo cáo, tờ trình và những thông tin liên quan để 
nghiên cứu trước; đồng thời phải dành thời gian thỏa đáng cho đại biểu thảo luận 
và chất vấn. Chủ tọa cần linh động trong điều hành kỳ họp, gợi mở để đại biểu 
mạnh dạn tham gia ý kiến đóng góp, nhất là ý kiến phản biện để xem xét vấn đề 
một cách thấu đáo hơn, đa chiều hơn để ban hành những nghị quyết có tính khả thi 
cao; việc xây dựng và ban hành nghị quyết phải đảm bảo quy trình theo luật định.

- Tăng cường thực hiện tốt chức năng giám sát của HĐND xã. Theo đó, cần 
đa dạng hóa các hình thức giám sát như xem xét các báo cáo tại kỳ họp HĐND; 
kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND; chất vấn của đại biểu; khảo sát, giám 
sát chuyên đề, thực tế tại cơ sở. Nội dung giám sát phải gần gũi, căn cứ vào tình 
hình thực tế tại địa phương, tránh trường hợp giám sát qua loa, hình thức.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri và công tác tiếp công dân. 
Cần tăng cường tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; đồng thời đa dạng hóa hình 
thức tiếp xúc cử tri như tiếp xúc nơi cư trú, nơi làm việc, theo chuyên đề. Công tác 
tiếp công dân phải được thực hiện thường xuyên, lịch tiếp công dân phải được 
niêm yết, thông báo rộng rãi trong quần chúng Nhân dân; trong hoạt động này, 
phải thật sự gần dân, lắng nghe ý kiến người dân một cách cầu thị, đối thoại cùng 
người dân và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của nhân dân với HĐND.

- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Thường trực HĐND với UBND, 
UBMTTQVN xã. Thường trực HĐND chủ động xây dựng Quy chế phối hợp với 
UBND, UBMTTQVN cùng cấp để thực hiện thống nhất một số nội dung như: dự 
kiến nội dung, chương trình các kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri, chất vấn, giám 
sát, tổ chức kỳ họp, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp,...

 - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông 
tin, chuyển đổi số vào việc phục vụ hoạt động của HĐND; đổi mới việc cung cấp 
thông tin cho đại biểu giúp đại biểu có đủ thông tin chính xác để phục vụ xem xét, 
đánh giá và đề xuất đúng vấn đề.



- Kinh phí hoạt động và các chế độ, chính sách cho đại biểu HĐND xã tiếp 
tục thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

c) Đối với UBND các xã: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện và 
chỉ đạo các ngành của xã kiểm tra, giải quyết, trả lời đầy đủ các ý kiến, kiến nghị 
của cử tri và các kiến nghị, đề xuất sau các cuộc giám sát của Thường trực HĐND 
xã và các Ban HĐND xã.

d) Đối với các phòng, ban, ngành của huyện
- Các Ban HĐND huyện:
+ Tăng cường công tác giám sát, đề xuất những kiến nghị nhằm nâng cao 

chất lượng hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và của đại 
biểu HĐND xã.

+ Hết sức chú trọng khâu “hậu giám sát”, đảm bảo hiệu quả của hoạt động 
giám sát, việc nghiêm chỉnh chấp hành kết luận giám sát của các đơn vị chịu sự 
giám sát.

- Văn phòng HĐND&UBND huyện: Tích cực hỗ trợ trong công tác chuyên 
môn nhằm đảm bảo hoạt động chung của HĐND các xã.

- Phòng Nội vụ huyện:
+ Tiếp tục tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND cấp xã trong 

thời gian đến, nội dung cần chú trọng đến bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, công 
tác tham mưu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã.

+ Tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán 
bộ, công chức trên địa bàn huyện.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: Tăng cường hướng dẫn công tác tài 
chính, hồ sơ thanh quyết toán kinh phí nhằm đảm bảo hoạt động của HĐND các xã 
theo đúng Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018, Nghị quyết số 
55/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh và các văn bản khác có liên 
quan.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát phục vụ kỳ họp thứ 5, HĐND huyện 
khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 của Thường trực HĐND huyện./.
Nơi nhận:
- TTTV HU;
- Các Ban HĐND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Các Phòng: Nội vụ, TC-KH huyện;
- TT ĐU, HĐND, UBND các xã: Trà Dơn,
Trà Linh, Trà Leng, Trà Mai, Trà Nam;
- Lưu: VT, HĐND.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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