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BAO CÁO 
Hoit dng cüa Thtrrng triyc HOND huyn näm 2022 

Thirc hin Lut T chirc chInh quyn dja phuong, Lut Hoat  dng giám 
sat cüa Quôc hi vâ Hi dông nhân dan, Ngh quyêt cüa HDND huyn ye ban 
hành Quy ché boat dng cUa Hi dông nhân dan huyn Dai  Lc khóa XII, nhim 
kS' 2021-2026; Thu&ng trrc HDND huyn báo cáo kêt qua hoat dng cüa 
Thuông trçrc HDND huyn näm 2022 vri nh0ng ni dung nhu sau: 

I. Két qua dit thrçrc 

1. V cong tác chuân bi Va to chüc kr hQp 1Ti dng nhãn dan huyn 

Näm 2022, Thithng trçrc HDND huyn dã t chCrc thành cong 04 kS'  hçp, 
trong do có 02 k5 hgp dê giãi quyêt các cong vic phát sinh dt xuât. 

Cong tác chuân b k5' h9p ducc Thutmg trirc I-JDND huyn chun bj chu 
dáo, dung Iut dinh, g11i quyêt djnh triu t.p, giây môi dam bão thai gian quy 
djnh, diing thànb phân dx k5r hçp; chuân bj tot các diêu kin dê áp d11ng hinh 
thtrc sir diing tài liu k5' hçp bang van bàn din ti~. 

TruOc mi k5i h9p, Thumg trçrc HDND huyn tO chüc phiên h9p TT 
HDND và mi các don vi lien quan tham gia dê tháo lun, thông nhât các ni 
dung, dông thai có van bàn gri UBND, UBMTTQ\TN huyn và các Co quan lien 
quan phôi hçip chuân bj các vAn bàn trInh k5' h9p. COng tác thâm tra các dé an, 
báo cáo, dir thào nghj quyêt trInh k5' h9p duçc Thuàng tr1rc HDNID huyn phân 
cong nhim viii cii the cho các Ban cüa HDND huyn thirc hin, dam bâo khoa 
h9c, có chat luçmg. Nh do, các dê an, báo cáo, dir tháo nghj quyêt trInh k5' h9p 
disçxc dai  biêu HDND huyn thông nhât cao. 

Vic diu hành k5' h9p duçc sp xp khoa hpc, ci th boa bang chuong 
trInh theo hix&ng giám thi gian dcc vAn bàn, tAng thi gian thâo lun, chat van 
và trà Ri chat van. Dông thai, dam báo phát buy tirih than dan chü và trI tu cila 
dai biêu. NhO do, các ni dung tr9ng tam cüa k5' hp dugc dai  biêu tp trung 
thâo lun sâu ks', nhât là các nhirn vii Va giài pháp quan tr9ng nhAm phát triên 
kinh tê - xA hi cüng nhu nhng van dê buc xüc ma cir tn dang quan tam, giüp 
dai biêu I-IDND huyn có co si d xem xét, biêu quyêt thông qua các Nghj 
quy& dam bào phü hçip vOi tInh hInh thirc tê cüa dja phuong, mang tInh khâ thi 
cao, gop phân quan tr9ng trong vic thuc day phát triên kinh tê - xA hi trên da 
bàn huyn. 

Kt thuc kS'  hop, ThuO'ng trirc HDND huyn hoàn chinh và phát hành các 
vAn bàn duçc k5' hp thông qua gui den co quan cap trên, dai  biéu HDND 
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huyn, các ngành, các dja pht.rcng và các Ca quan lien quan theo dung quy djnh 
cüa Luât. 

Trong nàm qua, ngoài vic quy& djnh các ni dung theo 1ut djnh, I-IDND 
huyn dã to chüc các k' h9p dê giái quyêt các cong vic phát sinh dt xuât nhàm 
kiên toàn các chüc danh chü chOt cüa HDND, LTBINID huyn; dông thi, thông 
qua các dir an quan tr9ng gop phân trong vic thüc day phát trién kinh tê - xã hi 
trên dja bàn huyn. 

2. V hot dng giám sat 
Trong nãm 2022, ngoài các hoat dng giáxn sat thung xuyên, Thi.rà'ng 

trrc HDND huyn dã triên khai boat dng giám sat chuyên dê, giám sat vic giài 
quyêt kiên nghj cüa Cu tn. Cong tác giám sat dugc triên khai dam bâo trçng tam, 
tr9ng diem và có sir dOi mói cã ye ni dung và phixcmg thüc giám sat. Ni dung 
giám sat tp trung vào nhüng van dê birc xüc, cr tn quan tam. Dã hoàn thành 
chuung trInh giám sat chuyên dê nAm 2022 cüa HDND huyn (giam sat vic 
thrc hin chiiang trInh môi xã mt san phâm (OCOP)) và cüa Thuông trirc 
}-IDND huyn (vic giãi quyêt các kiên nghj cüa cfx tn trén linh vrc dâu tu- xây 
drng và nông lam nghip). Trong qua trInh to chüc thtrc hin boat  dng giám sat 
chuyên dê, Thu&ng trirc HIDND huyn dã triên khai các buc cOng vic dam bào 
theo dung ni dung và phuong thüc giám sat; sau rnôi cuc giám sat dêu có báo 
cáo kêt qua giám sat; clii rO cho các ca quan, dan vj ducc giám sat thây duqc nhQ'ng 
uu diem can phát buy, nhüng han  cbê can kbäcphic; chi ra nhü'ng ton tai,  nguyen 
nhân ton tai và dê xuât, kiên ngh hung giái quyêt. Các dê xuât, kiên ngh sau giám 
sat dã phát buy tác diing tIch circ giup cho các Ca quan, dan vj lien quan, dja 
phucing dugc giám sat phát buy uu diem, kjp thi chân chinh, khàc phc nliirng 
ton tai, han chê dê dê cao ban nCia tinh than trách nhim trong cOng tác tham 
muu, quán l, diêu hành và to chuc thrc hin tot nhim v ducic giao. 

Hoat dng chat van và trá Ru cht van cQng duçic Thuông trirc HDND 
huyn quan tam, trong nàm Thuung trçrc HDND huyn dâ tham mixu to chüc 2 
phiên chat van tai  k' hpp cuôi näm và giüa nAm ye lTnh v1rc tài nguyen - mOi 
truYng, nOng nghip và PTNT, Van boa - Thông tin - the thao. 

Giám sat vic giãi quyêt kiên nghj cüa cü tn: Thumg tr1rc HDND huyn 
tiên hành khão sat và phân cOng cac Ban cüa HDND huyn thãm tra báo cáo cüa 
UBND huyn ye kêt qua giài quyêt kiên nghj cUa cfr tn; xây dirng báo cáo kêt 
qua giám sat vic giãi quyêt kiên nghi, càa cu tni dé trInh HDND huyn. 

Qua các boat dng giám sat dã the hin vai trO ccia ca quan quyn 1c nhà 
nuóc & dja phuang, Ca quan dai  biêu cüa nhân dan, gop phân nâng cao hiu 1irc, 
hiu qua hoat dng cüa các Ca quan nhà nu&c & dja phuang, phát buy quyên lam 
chü cüa Nhân dan. 

3. V hot dng tip xuic cü tn 

Hoat dng tip xuc cu tni duqc tiên hành theo ding 1ut djnh. Ngay sau 
các k' h9p, Thu&ng tr?c HDND huyn có van bàn gui Ban Thu&ng trirc 
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LTBMTTQVN huyn, Thuè'ng truc HDND, UBND, IJBMTQVN các x, thj trân, 
To tru&ng To dai  biu và các dai biu HDNID huyn dê dé nghj thông báo kêt 
qua k hçp den cü tn và tiên hành tip xic cir tn; quy djnh rô th?i gian tiêp XÜC 
và don dOc giri báo cáo tong hçcp kiên, kiên nghi. càa cir tn ye Thtthng trçrc 
HDND huyn. 

Sau khi thng hçip chung kin cir tn trên dla  bàn huyn, Thu&ng trrc 
HDND huyn có van bàn chuyên các kiên, kiên nghj cüa c1r tn den UBND 
huyn và các ca quan có thâm quyên dê nghiên cfru, giái quyêt, trá Ryi theo luât 
djnh. Phân Cong các Ban ciiia HDND huyn thâm tra; to chirc phiên h9p xem xét 
báo cáo vic giái quyêt kiên ngh cUa cü tn và xây drng báo cáo kêt qua giám 
sat vic giái quyêt kiên nghj cüa Cu tn dê trInh HDND huyn. 

Qua hoat dng tip xüc cr tn, quan h giia dai  biu dan cir vOi cir tn 
dugc cai thin, tao  duc niêm tin cUa cir tn dôi vOi Dáng, Nhà nuOc. 

4. Vic chi do, diu hôa hot dng cüa cãc Ban cüa HOND huyn và 
dti biêu HOND huyn 

Thi.thng trirc HDND huyn dà djnh huàng vá diu boa hoat dng cüa các 
Ban cüa HDND huyn de tránh sir chông chéo ye boat dng giám sat, khâo sat; 
djnh hithng ye linh vrc, ngành, Co quan, don vj, dja phisong can giám sat, khão 
sat. 

Thuông tr1rc HDND huyn luôn giü t& inOi lien h vi các dai  biu 
HDND huyn; theo dOi, don dOe, h trq hoat dng cüa các To dai  biêu HDND 
huyn trong vic to chüc cho dai  bieu HDND huya tiêp xic Ca tn, to chüc các 
hoat dng giám sat. 

5. Cong tác tiêp cong dan; tip nhn, xfr 1 và theo döi kt qua giãi 
quyêt don thir khiêu ni, to cáo cüa cong dan 

Vic tip cong dan dam bâo theo quy djnh cüa pháp 1ut và Quy ch lam 
vic cüa HDND huyn. Tiêp nhn, chuyên don thir khiêu nai,  tO cáo cüa cOng 
dan den các Co quan có thâm quyn xem xét, giài quyêt trà lO'i theo quy djnh. 

6 Ye phiên hop Thiro'ng trtrc HIND huyên tlitrong ky 

Nàm 2022, Thuóng truc HDND huyen dä thuc hiên tot quy che hoat dông 
cüa Thung trirc HDND; duy tn thiiông xuyên các phien hçp hang tháng yà hp 
dê giái quyet cOng vic phát sinh. Trong nAm, Thi.thng trxc HDND huyn d tO 
chüc 11 phien h9p thtthng kr dê dánh giá kêt qua hot dng cüa Thithng trirc 
HDND huyn tháng qua và d ra k hoach cong tác tháng den, tháo 1un yà 
quyêt djnh nhung yân dê thuôc nhiêrn yu, quyên han  cüa Thng tnrc HDND 
huyn theo quy djnh cüa pháp 1ut. Hâu hêt các cuc h9p duçic tO chac nghiem 
tüc, dam bão thii gian, dung thành phân, giài quyêt kjp thai các van de theo kê 
hoach và các cOng vic mâi phát sinh. 

7. V gifi' mi lien h và phôi hqp cong tác vri Ban Thu*ng trirc 
UIBMTTQVN huyn 

I 
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Thiing trirc HDND huyên thuc hiên tOt quy chê phôi hçp cong tác vi 
Ban Thu&ng trçrc Mt trn To quôc Viêt Nam huyn. Các phiên h9p Thuô'ng 
trçrc HDND huyn, các cuc giám sat, lam vic cüa Thithng tr1rc HDND huyn 
v&i các ngành, cac dja phuong dêu Co mi di din Ban ThuOng trirc 
UBMTTQVN huyn tham dir. 

Phi hçrp vói Ban Thung trçrc Uy ban MTTQVN huyn, các dja phuang 
và Doàn dai  biêu Quôc hi tinh, dai biu HDND tinh irng cü tai  huyn to chrc 
các dot tiêpxüc ci:r tn cüa d.i biêu Quôc hi, dai  biêu HDNID tinh trên dja bàn 
huyn dat  kêt qua. 

8. Các hoit dng khác 

Trong nãm, ngoài thçrc hin t& các nhim Vii theo chuang trInh cOng tác 
dê ra, Thumg trVc  HDND huyn dã to chcrc hi nghj giao ban, trao dôi kinh 
nghim hoat dng gifla ThuO'ng trVc  HDND huyn, các Ban, to dai  biêu HDND 
vâi Thu&ng trrc HDND các xä, thj trân. 

ThuOng trirc HDND huyn dA t chirc Doàn cong tác cüa Thumg trirc 
HDND, các Ban cüa HDND huyn, dai  biêu HBND huyn di tham quan h9c 
tip, trao dôi kinh nghim hoat  dng HDND t?i  các tinh Lam Dông và Khánh 
HOa dam bâo chuong trInh và thành cong tot dçp. 

II. Mt so ton ti, hin chê 

Trong näm 2022, hoat dng cüa Thuông trrc HDND huyn dat  duçc 
nhiêu kêt qua, song cQng cOn ton tai, han chê can khc phiic do là vic nêu câu 
hOi chat van cüa các dai  biêu HDND tai  các phiên chat van chua nhiêu. 

Trên day là báo cáo tInh hInh hoat dng cüa ThuOng trirc HDND huyn 
nàm 2022, kInh trInh Hi dông nhân dan huyn./. 

Noi nhân: 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Eai biéu HDND huyn; 
- CPVP; 
- Luu: VT, CVHD. 
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