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THÔNG BÁO
 Ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch HĐND xã tại cuộc họp giao ban giữa 

Thường trực HĐND với các Đại biểu HĐND xã khóa XXII
Nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 06/6/2022, Thường trực HĐND xã tổ chức cuộc họp giao ban quý 
II/2022 giữa Thường trực HĐND xã với các ông bà Đại biểu HĐND xã khóa 
XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Thanh Hải, Bí thư Đảng bộ, chủ tịch 
HĐND xã chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban thường 
vụ Đảng ủy, Lãnh đạo TT HĐND, Trưởng, phó hai ban HĐND, Đại diện Ủy ban 
MTTQ xã, Lãnh đạo UBND xã và các ông bà Đại biểu HĐND xã khóa XXII, 
nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại cuộc họp, đã thông qua một số nội dung sau:
- Nghe đại diện Thường trực HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động của 

Thường trực HĐND, hai ban HĐND xã quý II/2022, phương hướng hoạt động 
quý III/2022.

- Nghe các đại biểu HĐND xã khóa XXII phán ánh việc nắm bắt những tâm 
tư, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị của cử tri.

Qua các nội dung thông qua tại cuộc họp, ý kiến thảo luận và thống nhất của 
các đại biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch HĐND xã kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hình thức, nội dung, chất lượng hoạt động của 
Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND xã, tập trung vào các 
nội dung: tổ chức kỳ họp thường lệ, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, giám sát thường 
xuyên và giám sát chuyên đề.

 2. Thường trực HĐND tập trung chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức kỳ họp 
thường lệ giữa năm 2022; thực hiện nghiêm túc việc đổi mới, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả kỳ họp. Để kỳ họp giữa năm đạt kết quả cao, Thường trực HĐND cần 
thực hiện đầy đủ các nội dung: 

- Tổ chức họp liên tịch giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ đ
ể thống nhất nội dung kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thường lệ giữa 
năm. (nội dung này đã tổ chức).

- Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp đảm bảo đúng quy định và đảm 
bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

- Chỉ đạo hai Ban HĐND xây dựng kế hoạch thẩm tra, thực hiện tốt nhiệm 
vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được thông qua kỳ họp.



- Xây dựng chương trình tổ chức Kỳ họp phải rõ nhiệm vụ, thời gian, người 
thực hiện. Các bước, nội dung tổ chức kỳ họp HĐND phải đảm bảo theo đúng 
quy định, trình bày tóm tắt các báo cáo, dự thảo Nghị quyết để tiết kiệm thời gian. 
Chuẩn bị chu đáo các nội dung gợi ý thảo luận; tăng thời gian thảo luận, chất vấn 
tại kỳ họp. Trả lời chất vấn đúng trọng tâm, ngắn gọn, trúng ý đại biểu.

- Tại Kỳ họp thứ 3 sẽ thông qua nghị quyết về nội dung giám sát của HĐND 
cho năm 2023 (nội dung do các đại biểu HĐND đề xuất bằng phiếu gửi và Thư
ờng trực HĐND họp cùng các thành viên hai Ban HĐND lựa chọn để trình tại kỳ 
họp).

3. Thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND, các 
đại biểu HĐND, ngoài việc tiếp công dân theo lịch các đại biểu HĐND phải thư
ờng xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, cán bộ, đảng viên, nhân dân 
thông qua tham dự các cuộc hội, họp tại cở sở…

4. Tổ chức có hiệu quả, chất lượng các cuộc giám sát chuyên đề trong quý 
III/2022; 

5. Tăng cường phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ giải quyết kịp thời, dứt 
điểm các đơn thư, đề xuất kiến nghị của công dân; các vi phạm về đất đai, hành 
lang giao thông, thủy lợi, môi trường; các khó khăn, vướng mắc trong công tác 
giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường liên xã từ Trạm bơm cũ đi cầu 
phao Đò Đồn.

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ xã chỉ đạo Ban công tác mặt trận các thôn làm 
công tác tổ chức, triển khai tuyên truyền đến hội viên các đoàn thể, cán bộ đảng 
viên tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri, trước và sau Kỳ họp với Đại biểu HĐND 
xã đảm bảo chất lượng theo luật định.

7. Đối với các đại biểu HĐND xã phải tăng cường nắm bắt để phát hiện sớm 
dấu hiệu vi phạm của công dân trên tất cả các lĩnh vực và phản ánh ngay đến các 
cá nhân, tổ chức có chức trách, thẩm quyền biết để có biện pháp ngăn chặn, xử lý 
theo quy định; 

8. Các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các Đại biểu HĐND xã tại cuộc họp giao 
ban sẽ được thư ký tổng hợp gửi về các tập thể, cá nhân có trách nhiệm làm rõ, 
trả lời và tổ chức thực hiện theo quy định. 

Trên đây là ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch HĐND xã tại 
cuộc họp giao ban giữa Thường trực HĐND xã với các Đại biểu HĐND xã  khóa 
XXII ngày 06/6/2022.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND huyện;
- BTV Đảng ủy, TT HĐND;
- Lãnh đạo UBND, UB MTTQ xã;
- Trưởng, phó hai ban HĐND xã
- Các đại biểu HĐND xã khóa XXII;
- Lưu VP.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Thị Thảo


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-07T14:43:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Vũ Thị Thảo<vuthithao@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		THANH TRA CHÍNH PHỦ - ĐT: 08049085 - FAX: 08048493 - EMAIL: ttcp@thanhtra.gov.vn
	2022-06-07T14:59:16+0700
	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUANG KHẢI<hdndquangkhai.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		THANH TRA CHÍNH PHỦ - ĐT: 08049085 - FAX: 08048493 - EMAIL: ttcp@thanhtra.gov.vn
	2022-06-07T15:02:17+0700
	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUANG KHẢI<hdndquangkhai.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




