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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quang Khải, ngày 25  tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Quang Khải 

tháng 8 năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2022

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
Tổng số Đại biểu HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 là 24 đại biểu. 

Tại kỳ họp Nhất đã bầu  các chức danh theo thẩm quyền của HĐND xã theo Luật 
định gồm: Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND xã, Trưởng phó hai ban HĐND; Chủ tịch, 
phó chủ tịch UBND, ủy viên ủy ban nhân dân.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
1. Hoạt động của Thường trực HĐND.
- TT HĐND xã duy trì thực hiện quy chế làm việc của TT HĐND xã, Quy chế 

phối hợp của TTHĐND xã, UBND xã và UB MTTQ xã; Thông báo và tiếp công 
dân tháng 8/2022 theo lịch tiếp công dân đã xây dựng.

- Tham gia các hoạt động của Đảng ủy, UBND xã về chỉ đạo tổ chức triển khai 
các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; 

- Tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho TT HĐND, Thành 
viên hai ban HĐND xã do Thường trực HĐND huyện tổ chức.

* Công tác giám sát thường xuyên: Thường trực HĐND xã giám sát thông 
qua phản ánh của đại biểu HĐND xã, giám sát trực tiếp thông qua hoạt động tiếp 
công dân và kiểm tra khảo sát trực tiếp nhằm giám sát hoạt động sản xuất nông 
nghiệp, quản lý đất đai, môi trường, an ninh trật tự, chính sách xã hội, những vấn 
đề phát sinh hằng ngày trên địa bàn dân cư. Cụ thể:

1.1. Sản xuất nông nghiệp.

- Công tác sản xuất nông nghiệp: Việc chỉ đạo chăm sóc lúa mùa; công tác 
diệt chuột bảo vệ sản xuất; Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
mùa mưa bão;

1.2. Xây dựng - Tài nguyên – Môi trường.
+ Giám sát việc xử lý các vi phạm về đất đai trên địa bàn xã.
+ Giám sát việc triển khai cấp GCN QSD đất cho các hộ dân.
1.3. Văn hóa – xã hội
-  Giám sát việc triển khai các chế độ chính sách trên địa bàn xã;
1.4. Công tác xây dựng NTM
- Công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường  trục xã từ Cầu phao đò đồn đến 

trạm bơm cũ; tuyến đường ra khu nuôi trồng thủy sản;



- Tiếp tục triển khai và hoàn thiện các nội dung trong bộ tiêu chí xây dựng 
NTM nâng cao. Hiện tại xã đã đạt 15/18 tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới 
nâng cao.

1.4. Quốc phòng, An ninh.
- Công an xã thực hiện tốt việc nắm, phát hiện xử lý kịp thời các vụ việc vi 

phạm trên địa bàn xã. Đảm bảo an toàn về an ninh trật tự trên địa bàn xã.
1.5. Phối hợp giữa TT HĐND - UBND- Ủy ban MTTQ xã:
- Tham gia cùng UBND xã giải quyết 01 đơn kiến nghị của công dân về mâu 

thuẫn đất đai.
- Tham dự giao ban với UBND xã bàn về việc thực hiện các nhiệm vụ phát 

triển kinh tế xã hội tại địa phương.
2. Hoạt động của các Ban HĐND
- Duy trì quy chế hoạt động của Hai ban HĐND xã.
- Ban kinh tế - xã hội xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát chuyên đề theo 

kế hoạch chương trình giám sát đã xây dựng.
3. Hoạt động của đại biểu HĐND.
- Các đại biểu HĐND xã khóa XXII thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người 

đại biểu dân cử, giữ mối liên hệ với cử tri trong thôn, tích cực tham gia các hoạt 
động tại địa bàn dân cư và nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua phiếu 
hoạt động. 

4. Tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư kiến nghị của công dân
Trong tháng không có đơn thư nào.
III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2022.

- Duy trì, thực hiện tốt quy chế hoạt động của TT HĐND, quy chế phối hợp 
giữa 3 cơ quan; thực hiện nghiêm lịch và quy chế tiếp công dân. Thực hiện giám 
sát thường xuyên.

+ Chỉ đạo ban Kinh tế - xã hội HĐND tổ chức chương trình giám sát chuyên 
đề theo kế hoạch đã xây dựng.

- Thường trực HĐND xã xây dựng kế hoạch và tổ chức chương trình giám 
sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân xã theo Kế hoạch đã xây dựng;

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
- Không

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐND xã tháng 8/2022 và những nhiệm 
vụ trọng tâm trong tháng 9/2022.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND huyện;
- BCH Đảng ủy; TT HĐND xã;
- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã;
- Trưởng 2 ban, Đại biểu HĐND xã;
- Lưu VP.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Thị Thảo
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