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Kết quả hoạt động tháng 8 năm 2022 

 

 

I. Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tháng 8/2022 

1. Thường trực HĐND tỉnh 

- Tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề); tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo 

luận, quyết nghị thông qua 03 nghị quyết theo thẩm quyền
1
. 

- Tổ chức phiên họp thứ 13 nhằm thảo luận, cho ý kiến các nội dung: 1/ Kết quả 

công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 7 năm 2022, nhiệm vụ công 

tác trọng tâm tháng 8 năm 2022; 2/ Rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ 

họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI; 3/ Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND 

tỉnh khóa XI; 4/ Kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh “Việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai 

đoạn 2016-2021”. 

- Phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức để đại biểu HĐND 

tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI; báo cáo tổng hợp kết quả 

trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI. 

- Triển khai hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022 về “việc 

thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”
2
. 

- Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

- Triển khai xây dựng quy định đánh giá hoạt động hàng năm đối với đại biểu 

HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
3
. 

 

                                           
1
1/ Nghị quyết Phê duyệt Chủ trương Dự án đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu trên địa 

bàn xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Đề án ổn định sản xuất, 

đời sống Nhân dân và phát triển khu dân cư đối với các vị trí quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt 

nhân Ninh Thuận 1 và 2); 2/ Nghị quyết Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn 

ngân sách địa phương; 3/ Nghị quyết Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

2
 Ban hành kế hoạch, đề cương hướng dẫn báo cáo giám sát, phân công nhiệm vụ thành viên 

Đoàn Giám sát. 
3
 Xây dựng quy định và gửi đến đại biểu HĐND, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ lấy ý 

kiến góp ý. 
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- Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã phân 

công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra, có ý kiến đối với các đề nghị xây dựng nghị 

quyết
4
 và có ý kiến theo thẩm quyền đối với 07 nội dung; cụ thể: 

+ Thống nhất dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 với tổng số vốn đăng ký 

là 3.636 tỷ đồng (giảm 16 tỷ đồng từ nguồn thu sử dụng đất) so với tổng vốn dự kiến 

tại văn bản số 3295/UBND-KTTH), cụ thể như sau: 

Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 1.126 tỷ đồng, trong đó: Vốn Trung 

ương cân đối 620 tỷ đồng nâng tổng vốn bố trí kế hoạch năm 2021-2023 đạt 70% kế 

hoạch trung hạn 2021-2025; vốn thu tiền sử dụng đất 234 tỷ đồng và thu xổ số kiến 

thiết 70 tỷ đồng bằng kế hoạch năm 2022, vốn bội chi NSĐP 202 tỷ đồng. 

Nguồn vốn ngân sách Trung ương: 1.414 tỷ đồng, nâng tổng mức vốn bố trí kế 

hoạch hằng năm 2021-2023 bằng 60% kế hoạch trung hạn 2021-2025. 

Vốn nước ngoài: 517 tỷ đồng, nâng tổng vốn bố trí kế hoạch năm 2021-2023 

đạt 70% kế hoạch trung hạn 2021-2025.  

Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: 265 tỷ đồng, trong đó: Chương 

trình mục tiêu giảm nghèo bền vững 56 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới 46 tỷ đồng; Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội: 

163 tỷ đồng. 

Nguồn vốn Chương trình phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội: 314 tỷ đồng. 

+ Chấp thuận chủ trương trang bị xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác của 

BQL Rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam. 

+ Thống nhất bổ sung danh mục nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 

xem xét thông qua: (1) Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 

vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ phân cấp vốn đối ứng ngân sách địa phương thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 

tỉnh Ninh Thuận; (2) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 72/NQ-

HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ 

tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021 - 2025 

được Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp và cho vay vốn. 

                                           
4
 Chấp thuận các đề nghị xây dựng nghị quyết: 1/ Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối 

thiểu khi công dân đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh; 2/ Quy định nội dung, mức chi để thực hiện 

Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh; 3/ Quy định mức hỗ trợ 

cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, cơ quan 

hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 4/ Quy định 

một số chính sách, nội dung chi và mức chi đặc thù cho công tác y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận; 5/ Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

 
 



 3 

+ Thống nhất danh mục và dự kiến mức vốn bố trí cho các dự án thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, bao gồm tổng 

nguồn vốn, tổng số dự án thực hiện từng chương trình và các biểu mẫu kèm theo Văn 

bản số 3574/UBND-KTTH ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh. 

+ Thống nhất phương án xử lý tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021, số tiền 

659.711 triệu đồng theo đề nghị của UBND tỉnh, cụ thể: Trích 70% tăng thu ngân 

sách cấp tỉnh để thực hiện cải cách tiền lương giai đoạn  2022: 461.798 triệu đồng; 

30% tăng thu còn lại để chi các nội dung quan trọng cấp bách: Thực hiện các chính 

sách an sinh xã hội và tăng chi đầu tư một số dự án quan trọng năm 2021, số tiền: 

197.913 triệu đồng. 

+ Thống nhất đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 

2022, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và lập kế hoạch tài chính - ngân 

sách nhà nước 3 năm 2023-2025 theo đề nghị của UBND tỉnh. 

+ Về xin ý kiến việc thu hồi kinh phí tạm ứng đối với ông Nguyễn Thanh Sơn - 

Ứng viên tham gia Đề án đào tạo nước ngoài theo Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND 

ngày 04/5/2010 của HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đề nghị các Bộ, ngành 

công nhận văn bằng tốt nghiệp thạc sĩ đối với cá nhân ông Nguyễn Thanh Sơn theo 

chương trình đào tạo nước ngoài; căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn, UBND tỉnh xem xét 

xử lý trường hợp vướng mắc nêu trên theo đúng quy định pháp luật. 

- Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các Ban HĐND tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ theo quy định pháp luật; phân công các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các dự 

thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8, nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp hoặc theo 

phân công của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, Thường trực 

HĐND tỉnh có ý kiến theo thẩm quyền quy định, báo cáo Đảng đoàn HĐND tỉnh 

tham mưu ý kiến theo quy định; đôn đốc xây dựng nghị quyết trình kỳ họp HĐND 

tỉnh cuối năm 2022
5
; đề nghị UBND tỉnh thực hiện kiến nghị kiểm toán; báo cáo kết 

quả thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 

2022. 

- Duy trì tổ chức tốt công tác tiếp công dân, tiếp 09 lượt công dân, nhận 32 đơn 

khiếu nại, kiến nghị, tố cáo, phản ánh của công dân; chuyển cơ quan thẩm quyền xem 

xét, giải quyết 12 đơn, lưu 20 đơn theo quy định; nhận 12 văn bản trả lời của cơ quan 

có thẩm quyền. 

- Tham dự Hội nghị Tỉnh ủy, họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự lễ khai giảng 

năm học mới tại Trưởng Phổ thông Dân tộc nội trú Pinăng Tắc; dự đầy đủ các cuộc 

họp, hội nghị theo Giấy mời. 

2. Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh 

Tham dự đầy đủ các phiên họp Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh; thực hiện 

nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp xúc cử tri theo kế hoạch; chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 

8, HĐND tỉnh; phối hợp thực hiện thẩm tra, giám sát và thực hiện các nhiệm vụ sau:  

                                           
5
 Ban hành văn bản số 211/HĐND-VP ngày 03/8/2022.  
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a) Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

- Tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh 

khóa XI, các đề nghị xây dựng nghị quyết, dự thảo nghị quyết
6
 và các nội dung khác 

theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh và Đảng đoàn HĐND tỉnh; cụ thể: 1/ 

Chủ trương trang bị xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác của BQL Rừng phòng hộ 

ven biển Thuận Nam; 2/ Cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; 3/ 

Bổ sung danh mục nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm; 4/ Danh mục và dự 

kiến mức vốn bố trí cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 và năm 2022; 5/ Phương án xử lý tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021; 6/ 

đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2022, xây dựng dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2023 và lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 

năm 2023-2025; 7/ Chủ trương sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2022. 

- Ban hành Thông báo Chương trình làm việc và thành phần Đoàn Giám sát 

chuyên đề “Việc phát triển khu đô thị - khu dân cư, kinh tế đô thị và bất động sản trên 

địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2021”. 

- Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa 

đổi). 

- Tham dự Hội nghị ngành Công thương các tỉnh, thành phố khu vực Miền 

trung và Tây Nguyên năm 2022.  

b) Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 

- Tổ chức thẩm tra theo phân công của Đảng đoàn HĐND tỉnh đối với Dự thảo 

Báo cáo Tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU gắn 

với thực hiện Chỉ thị số số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự 

lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh 

Thuận xanh - sạch - đẹp giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo và dự thảo Chỉ 

thị tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh - 

sạch - đẹp đến năm 2025 và những năm tiếp theo. 

                                           
6
 Đề nghị xây dựng Nghị quyết: 1/ Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu khi công 

dân đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh; 2/ Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo đối với thành viên, 

người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế 

tập thể và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận; 3/ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn 

đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Thuận; 4/ Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 

19/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ 

nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận; 5/ Quy định cơ chế huy động và lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. 

Dự thảo nghị quyết Chủ trương điều chỉnh bổ sung cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát 

triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030.  
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- Tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo kết quả khảo sát10 năm thực 

hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU gắn với thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TU về tăng cường 

sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh 

Thuận xanh - sạch - đẹp 

- Tổ chức thẩm tra đối với các đề nghị xây dựng nghị quyết theo phân công của 

Thường trực HĐND tỉnh
7
. 

- Tham dự Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm 

học 2022-2023; Đại hội đại biểu cộng đồng hồi giáo ISLAM tỉnh Ninh Thuận lần thứ 

III, nhiệm kỳ 2022- 2027; Hội nghị tổng kết phẩu thuật 500 ca bệnh tim bẩm sinh 

miễn phí từ năm 2008-2022. 

c) Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

- Tổ chức khảo sát địa điểm quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân 1 và 

2. 

- Tổ chức thẩm tra đối với các đề nghị xây dựng nghị quyết
8
. 

- Triển khai tổ chức giám sát chuyên đề về công tác cải cách thủ tục hành 

chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh
9
. 

- Xây dựng tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí 

mật nhà nước của HĐND tỉnh. 

- Tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh: 1/ Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết 

số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác 

cải cách hành chính đến năm 2025; 2/ Báo cáo phục vụ tổng kết 10 năm hoạt động 

của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

- Tham mưu kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh “Việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí giai đoạn 2016-2021”.     

                                           
7
 1/ Quy định nội dung, mức chi để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 

2021-2030” trên địa bàn tỉnh; 2/ Quy định mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về 

công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 3/ Quy định một số chính sách, nội dung chi và mức chi đặc 

thù cho công tác y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 4/ Quy định nội dung, mức chi cho hoạt 

động lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 5/ Quy định nội 

dung, mức chi để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.  
8
 1/ Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm 

giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ 

chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 2/ Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 

22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho hoạt động công tác 

xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận. 
9
 Ban hành kế hoạch giám sát và Quyết định thành lập Đoàn Giám sát. 
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- Tham dự họp trực tuyến về Hội thảo khoa học quốc gia „Phát huy sức 

mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới” do Bộ Công an tổ 

chức. 

d) Ban Dân tộc HĐND tỉnh 

- Ban hành kế hoạch và đề cương giám sát chuyên đề “Kết quả việc thực hiện 
chính sách, pháp luật về giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại các 
trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh 
Ninh Thuận, giai đoạn 2016-2020”. 

- Tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030.  

3. Đánh giá chung 

Trong tháng 8/2022, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện tốt 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công 

tác đề ra; trong đó, tập trung chuẩn bị tổ chức thành công kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh 

khóa XI (kỳ họp chuyên đề); tổ chức phiên họp Thường trực để thảo luận, cho ý kiến 

các nội dung thuộc thẩm quyền; triển khai tổ chức giám sát chuyên đề của HĐND và 

các Ban HĐND tỉnh theo kế hoạch đề ra; tiếp xúc cử tri, tổng hợp kịp thời, đầy đủ ý 

kiến, kiến nghị của cử tri; duy trì tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, 

tố cáo; phối hợp kịp thời, chặt chẽ với UBND tỉnh trong việc giải quyết các vấn đề 

phát sinh giữa hai kỳ họp bảo đảm thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp 

luật. 

II. Chương trình công tác của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh 

tháng 9/2022 

Trên cơ sở kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND và các Ban 

HĐND tỉnh năm 2022; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9/2022 như sau: 

1. Thường trực HĐND tỉnh 

- Tổ chức giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh “Việc thực hiện chính sách, 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 

2016-2021”. 

- Chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh phối hợp rà soát chuẩn bị nội dung kỳ họp phát 

sinh, kỳ họp chuyên đề để giải quyết nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh; tổ chức phiên 

họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh 

giữa hai kỳ họp theo thẩm quyền. 

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực 

HĐND tỉnh tháng 9/2022. 

- Chỉ đạo khảo sát, giám sát kết quả thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh, những 

vấn đề nổi cộm, ảnh hưởng an sinh xã hội người dân như giá cá nhiên liệu xăng, dầu 

tăng, khan hiếm, bảo hiểm y tế người dân thuộc khu vực chuyển vùng, việc thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia,…  
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- Tổ chức giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố; làm việc 

với Thường trực HĐND các huyện, thành phố về kết quả giám sát tình hình kinh tế - 

xã hội của địa phương. 

- Tổ chức tiếp công dân, xử lý, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri, 

đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân theo quy định pháp luật.  

- Tổ chức làm việc với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh nhằm 

rà soát, đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của HĐND theo 

Quy chế phối hợp đã ký kết. 

2. Các Ban HĐND tỉnh 

Tổ chức giám sát chuyên đề theo kế hoạch; thẩm tra các nội dung theo phân 

công của Thường trực HĐND, Đảng Đoàn HĐND tỉnh; tiếp công dân theo quy định; 

theo dõi, giám sát, khảo sát, đôn đốc việc trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri, 

các nội dung bổi cộm, bức xúc, ảnh hưởng đến an sinh xã hội người dân, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên lĩnh vực phụ trách; tham gia chuẩn bị, tổ chức 

các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; chuẩn bị nội dung đề nghị tổ chức giải trình 

tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; phối hợp thẩm tra, giám sát theo kế hoạch đề 

ra./.  

Nơi nhận:                                                                       
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);                                                                   
- Thường trực HĐND tỉnh;                                                                           
- UBND, UBMTTQVN tỉnh;                                        
- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;                                                                 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;                

- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND.       

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  

Trần Minh Lực 
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