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BÁO CÁO 

Tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân 

 tỉnh Ninh Thuận năm 2022, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2023 
 

Thực hiện văn bản số 883/BCTĐB-CTĐB ngày 02/12/2022 của Ban Công tác 

đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc báo cáo về tình hình tổ chức và kết quả 

hoạt động của HĐND cấp tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận báo cáo như 

sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA ĐỊA PHƢƠNG 

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh thuận lợi, khó 

khăn đan xen thời cơ, thách thức, diễn biến phức tạp hơn, nhất là tình hình suy thoái 

kinh tế thế giới tác động trực tiếp đến giải quyết việc làm, lao động. Trong nước, 

chính sách kiểm soát lạm phát thị trường tiền tệ, chứng khoán, trái phiếu doanh 

nghiệp. Trong tỉnh, tình hình giá cả, nguyên vật liệu và chi phí đầu vào các ngành sản 

xuất quan trọng tăng; các cơ chế, chính sách tác động đến động lực phát triển của tỉnh 

là năng lượng tái tạo chậm ban hành. Tình hình đó đã tác động sâu sắc, toàn diện đến 

mọi mặt đời sống phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương 

cũng như kết quả hoạt động của chính quyền địa phương. 

Tuy nhiên, với sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả của Trung ương; sự 

quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, chủ động, sáng tạo, có 

trọng tâm, trọng điểm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của cả hệ thống 

chính trị và các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã tập trung 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và đạt được kết quả khá tích 

cực trên các lĩnh vực, có 11/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

II. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

Đầu nhiệm kỳ, HĐND tỉnh có 50 đại biểu. Thường trực HĐND tỉnh gồm Chủ 

tịch (hoạt động kiêm nhiệm), 01 Phó Chủ tịch (hoạt động chuyên trách), 04 Trưởng 

Ban HĐND tỉnh (01 Trưởng Ban hoạt động chuyên trách, 03 Trưởng ban kiêm 

nhiệm). 

HĐND tỉnh thành lập 04 Ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã 

hội, Dân tộc. Mỗi Ban có 09 thành viên. 
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Đại biểu HĐND tỉnh được thành lập thành 12 Tổ đại biểu ứng với các đơn vị 

bầu cử; chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó là các đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử, là 

các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban ngành, Bí thư huyện ủy, thành ủy và các đại biểu là 

lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh. 

Năm 2022, HĐND tỉnh đã cho thôi nhiệm vụ đối với 01 đại biểu, lý do chuyển 

công tác ngoài tỉnh. Đến nay, HĐND tỉnh còn 49 đại biểu. Tổ chức nhân sự Thường 

trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ổn định, không có trường hợp đại biểu bị xử lý 

kỷ luật, bãi nhiệm. 

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

1. Tổ chức các kỳ họp HĐND, ban hành nghị quyết 

Năm 2022, HĐND tỉnh tỉnh Ninh Thuận tổ chức 07 kỳ họp (02 kỳ họp thường 

lệ và 05 kỳ họp chuyên đề); đã thông qua 111 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - 

xã hội
1
; tạo cơ sở pháp lý để chính quyền địa phương các cấp triển khai thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Về kiện toàn công tác nhân sự HĐND, UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã tiến hành 

miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; cho thôi 

nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với 01 trường hợp. 

Việc xây dựng và ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận được 

thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định pháp luật. Công tác chuẩn 

bị tờ trình, đề án, thẩm tra, thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết đảm bảo quy 

trình và chất lượng. Việc ban hành nghị quyết dưới hình thức quy phạm pháp luật 

được Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra chặt chẽ ngay 

từ bước đề nghị xây dựng dự thảo nghị quyết. Việc cơ cấu, kiện toàn nhân sự đại biểu 

HĐND, ủy viên UBND tỉnh được thực hiện kịp thời, bảo đảm quy định pháp luật. 

Các kỳ họp chuyên đề được phối hợp tổ chức khẩn trương nhằm xem xét quyết định các 

nội dung cấp bách, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nghị quyết 

HĐND tỉnh ban hành cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh. 

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong việc truyền tải nội dung, tài liệu kỳ họp đến đại biểu, đã thực hiện ứng dụng 

chuyển đổi số tất cả hoạt động của HĐND tỉnh. 

                                                 
1
 Kỳ họp thứ 4: 15 nghị quyết, kỳ họp thứ 5: 09 nghị quyết, kỳ họp thứ 6: 07 nghị quyết, kỳ họp thứ 

7: 25 nghị quyết, kỳ họp thứ 8: 03 nghị quyết, kỳ họp thứ 9: 10 nghị quyết, kỳ họp thứ 10: 42 nghị 

quyết. 
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Thời gian họp chuẩn bị dự kiến nội dung, chương trình đối với các kỳ họp 

thường lệ được Thường trực HĐND tỉnh chủ động phối hợp với UBND, 

UBMTTQVN tỉnh tổ chức từ rất sớm (trước 03 tháng tổ chức kỳ họp), nhằm tạo sự 

chủ động trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp. 

2. Hoạt động giám sát của HĐND 

2.1. Hoạt động giám sát tại kỳ họp HĐND 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện chức năng giám sát qua xem xét báo cáo 

kết quả công tác của các ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật
2
, kết quả thẩm tra 

của các Ban HĐND tỉnh, đại biểu thảo luận tại tổ, thảo luận, giải trình tại hội trường 

và chất vấn, trả lời chất vấn; cụ thể: 

- Trên các lĩnh vực phụ trách quy định pháp luật, theo phân công của Thường 

trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra, giám sát các lĩnh vực kinh 

tế - xã hội trên lĩnh vực phụ trách, báo cáo kết quả tại kỳ họp; trong đó: 

+ Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát, thẩm tra kết quả công tác của các ngành: 

Tòa án, Kiểm sát, Thi hành án dân sự; công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, 

                                                 
2
 - Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về: 1/Tình hình và kết quả công tác của HĐND 

tỉnh 6 tháng và năm 2022; 2/ Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; 3/ Kết quả giám sát việc giải 

quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương. 

- Kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh việc thực hiện chính sách, pháp 

luật về quản lý, sử dụng đất rừng; bảo vệ, phát triển rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng); tỷ lệ che phủ 

rừng giai đoạn 2016-2021. 

Báo cáo của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về 

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

phí giai đoạn 2016-2021. 

- Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện 6 tháng và năm 2022; cụ thể: 1/ 

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; 2/ Tình hình kinh tế - xã hội; 3/ Về thực hiện ngân 

sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước (tạm ứng, thu hồi tạm ứng ngân sách, sử dụng dự 

phòng ngân sách nhà nước); 4/ Về đầu tư phát triển; 5/ Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 6/ 

Về phòng, chống tham nhũng; 7/ Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; 8/Việc giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; 9/ Việc giải quyết kiến nghị của cử tri; 10/ Công tác bảo vệ môi trường; 11/ 

Tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân; 12/ Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh 

Ninh Thuận năm 2021. 

- Báo cáo của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 

và Nhân dân. 

- Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

- Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các Báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo 

nghị quyết trình tại kỳ họp; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề. 

- Báo cáo của các Sở, ngành về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và năm 2022; phương 

hướng nhiệm vụ năm 2023. 
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chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử 

tri; thực hiện Luật Tiếp cận thông tin. 

+ Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát, thẩm tra tình hình thực hiện 

ngân sách nhà nước; tình hình cân đối ngân sách địa phương; công tác thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; đầu tư phát triển; báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận 

năm 2021 

+ Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát, thẩm tra công tác bảo vệ môi 

trường. 

- Tại buổi thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường, đại biểu đã đặt vấn đề, lãnh 

đạo các Sở, ngành đã nhìn nhận, đánh giá thẳng thắn, thảo luận đưa ra giải pháp để 

thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên lĩnh vực phụ trách thời gian đến đối với các các 

nhóm vấn đề về: 1/ Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; 2/ Thực trạng quản lý, sử 

dụng tài sản công; 3/ Công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là việc tách thửa, 

chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng đất nông nghiệp; 4/ Kết quả tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 và hoạt động quản lý dược, vật tư, trang thiết bị y tế; 5/ Vấn đề 

tai nạn thương tích ở trẻ em và việc đầu tư cơ sở vật chất, khu vui chơi, giải trí cho trẻ 

em; 6/ Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; 7/ Cơ chế, chính sách để hỗ trợ 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phát triển sản xuất; 8/ Chính sách hỗ trợ 

nông nghiệp, nông dân trong điều kiện giá xăng dầu, vật tư tăng cao; 9/ Kết quả thực 

hiện công tác giảm nghèo, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

và tình hình triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh; 

10/ Công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và kết quả xét xử các vụ án 

dân sự, kinh doanh - thương mại
3
; 11/ Kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế khi thực hiện 

các chỉ tiêu lĩnh vực kinh tế năm 2022, giải ngân vốn đầu tư công; 12/ Kịch bản tăng 

trưởng năm 2023; 13/ Phát triển ngành nông nghiệp; 14/ Giải pháp bình ổn giá, bảo 

đảm cung ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân; 15/ Giải pháp hỗ trợ hợp tác xã, hộ 

kinh doanh và doanh nghiệp thúc đẩy đầu ra các sản phẩm đặc thù địa phương; 16/ 

Giải pháp toàn diện nâng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; 17/ 

Việc hỗ trợ nguồn lực cho thanh niên khởi nghiệp và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp 

tỉnh; 18/ Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán; 19/ Việc đáp ứng nhu cầu 

khám, chữa bệnh của người dân; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; 10/ 

Công tác xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; 20/ Việc tham gia 

Bảo hiểm y tế của người dân; 21/ Việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia; 22/ Hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc khu vực 

                                                 
3
 Tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022). 
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II sang khu vực I; 23/ Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác phòng, chống 

tội phạm
4
.  

Tại các kỳ họp thường lệ, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin, giải trình những 

vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đề ra giải pháp thời gian 

đến. Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu kết luận phiên họp thảo luận tập trung tại hội 

trường, ban hành thông báo kết luận thảo luận, làm cơ sở để đại biểu giám sát việc 

thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội. 

- Về chất vấn và trả lời chất vấn, tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, đại biểu 

đã chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các nhóm vấn 

đề về: 1/ Hạ tầng, đất đai, môi trường tại Cảng cá; 2/ Phát triển nghề nuôi biển, nuôi 

khơi; 3/ Chính sách bảo đảm để ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển 

đảo. Chất vấn Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đối với các nhóm vấn đề về:  

1/ Thứ hạng về chuyển đổi số của tỉnh; 2/ Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; Kết nối 

cơ sở dữ liệu dân cư với các dịch vụ công; giao dịch không dùng tiền mặt...3/ Ứng 

dụng nền tảng địa chỉ số hộ gia đình; 4/ Thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan 

nhà nước, doanh nghiệp, ứng dụng điện tử thương mại
5
. 

Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, đại biểu đã chất vấn Giám đốc Sở Giao 

thông vận tải liên quan công tác quản lý, đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông 

đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn, làm cơ sở 

pháp lý để HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ 

HĐND tỉnh đã thống nhất, kết luận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. 

2.2. Hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp HĐND 

- HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-

2021”. Trên cơ sở kết quả giám sát, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết
6
, làm cơ sở 

pháp lý đôn đốc, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh thời gian đến. 

- Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất rừng; bảo về, phát triển rừng (rừng tự nhiên, 

rừng trồng); tỷ lệ che phủ rừng giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh”, kết quả giám 

sát được báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022). 

                                                 
4
 Tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022). 

5
 Tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022). 

6
 Tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022). 
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Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hòa, phối hợp và phân công cụ thể hoạt động 

giám sát năm 2022 đối với các Ban HĐND tỉnh, bảo đảm thực hiện đầy đủ, chặt chẽ 

chương trình giám sát đề ra. 

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức 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”; khảo sát đơn của công dân liên quan đến việc thực hiện Dự án di 

dân, tái định cư vùng sạt lở núi Đá Lăn, xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc. 

- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề “Công tác 

quản lý hoạt động về dược và vật tư y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021”; 

khảo sát các nội dung: 1/ Kết quả thực hiện Đề án sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp 

học và đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; 2/ Tình hình xây 

dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao; công tác bảo tồn, phát huy 

các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và phong trào văn hóa, thể dục thể thao trên địa 

bàn tỉnh; 3/ Khảo sát phục vụ thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức 

thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; 4/ Khảo sát đơn tố cáo, phản ánh của công dân. 

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề: 1/ Kết quả việc triển 

khai thực hiện phát triển các mô hình sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm, góp phần 

tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2016-2021; 2/ 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; khảo sát 

việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số, đơn kiến nghị 

của công dân xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc. 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề “Công tác cải cách thủ 

tục hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh”. 

- Hoạt động giám sát của Tổ đại biểu được thực hiện thường xuyên qua theo 

dõi đôn đốc kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trước và sau tiếp xúc cử 

tri, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Tổ đại biểu thực hiện chức năng giám sát, rà 

soát chất lượng trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, báo cáo kết quả để Thường trực 

HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, giải 

quyết, bảo đảm tất cả ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết nghiêm túc, chất 

lượng.  

- Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND 

tỉnh về công tác quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao; công tác bảo tồn, 
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phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và phong trào văn hóa, thể dục thể 

thao trên địa bàn tỉnh. 

Tại phiên họp, đại biểu HĐND đã đặt các vấn đề về: 1/ Xây dựng, quản lý và 

sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao; 2/ Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn 

hóa vật thể, phi vật thể; 3/ Hoạt động phong trào văn hóa, thể dục thể thao; 4/ Nguồn 

nhân lực làm công tác văn hóa.  

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo kết luận phiên giải trình, đánh 

giá những mặt đạt được, tồn tại, hạn chế đối với các mặt công tác trên các lĩnh vực  

trên. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối 

hợp các sở, ngành, địa phương nghiêm túc, tập trung thực hiện một số giải pháp trong 

thời gian đến; giao các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, 

khảo sát việc thực hiện; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục 

phối hợp giám sát, tham gia phản biện xã hội với chính quyền địa phương các cấp của 

tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan; tăng cường tuyên truyền, vận động 

các tầng lớp Nhân dân, các đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội trong 

việc tham gia thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể 

thao; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và phong trào 

văn hóa, thể dục thể thao theo quy định pháp luật. 

- Sau khi tiếp nhận các nghị quyết, kế hoạch, chương trình giám sát của Quốc 

hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận đã chủ động 

triển khai đến các Ban HĐND tỉnh; chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát 

của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh phù hợp, tránh trùng lắp nội dung, 

thời gian. 

Theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh Ninh 

Thuận đã căn cứ lĩnh vực phụ trách theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương, phân công các Ban HĐND tỉnh tham mưu Thường trực HĐND tỉnh triển 

khai tổ chức giám sát các chuyên đề theo chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, đã phân công Ban Kinh tế - Ngân sách tham mưu 

giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công 

tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; “Việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”; phân 

công Ban Pháp chế tham mưu giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 

01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”; báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND 

tỉnh Ninh Thuận được gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định. 
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Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh đã cử lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh tham 

gia các Đoàn Giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khi thực hiện các chuyên đề 

giám sát trên tại địa phương. 

3. Hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thƣ 

khiếu nại, tố cáo của công dân 

3.1. Hoạt động tiếp xúc cử tri 

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ 

chức để đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 04 đợt
7
. Tại các đợt tiếp xúc cử tri, các Tổ 

đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu nhiều ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết 

của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh
8
. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, các Tổ đại biểu HĐND 

tỉnh đã báo cáo kết quả các kỳ họp HĐND, phổ biến tuyên tuyền nội dung nghị quyết 

HĐND tỉnh đã thông qua, báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp đến; kết quả 

giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Công tác tiếp xúc cử tri được chỉ đạo cải tiến, đổi mới theo hướng các Tổ Đại 

biểu tăng cường khảo sát, nắm tình hình thực tiễn đối với các nội dung cử tri phản 

ánh, nổi cộm, bức xúc trước và sau khi tiếp xúc cử tri. Các Tổ đại biểu được cơ cấu 

Tổ trưởng, Tổ phó là lãnh đạo các địa phương, đã chỉ đạo trực tiếp giải quyết đối với 

các nội dung thuộc thẩm quyền địa phương. Một số nội dung phản ánh của cử tri 

được quan tâm giải quyết thỏa đáng, kịp thời, được cử tri đồng tình, ủng hộ cao.  

Qua tổng hợp, rà soát, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực 

HĐND tỉnh đã chuyển các kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền xem 

xét, giải quyết, trả lời cử tri; chỉ đạo các Ban HĐND, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND 

tỉnh thực hiện chức năng giám sát, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh xem 

xét, giải quyết, trả lời cử tri. 

3.2. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân 

Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch tiếp công dân của 

đại biểu HĐND tỉnh năm 2022. Theo đó, đã tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp 

công dân theo quy định. Qua đó, tiếp nhận, trả lời, giải đáp và chuyển đơn đến cơ 

quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo luật định; đã tiếp 41 lượt công dân 

đến phản ánh, trình bày về nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; tiếp nhận 

                                                 
7
 Sau kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) và trước, sau kỳ họp thứ 7 (kỳ họp 

thường lệ giữa năm 2022); trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI (kỳ họp thường lệ cuối năm 

2022). 

8
 Sau kỳ họp thứ 3: 62 ý kiến, kiến nghị; trước kỳ họp thứ 7: 145 ý kiến, kiến nghị; sau kỳ 

họp thứ 7: 79 ý kiến, kiến nghị; trước kỳ họp thứ 10: 108 ý kiến, kiến nghị. 
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219 đơn thư của công dân. Qua nghiên cứu, xem xét, Thường trực HĐND tỉnh đã 

chuyển 105 đơn đến cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền để xem xét, giải quyết; 

số đơn còn lại lưu theo quy định. Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được 89 văn bản 

trả lời, phúc đáp của các cấp, ngành gửi đến.  

Theo kế hoạch tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh, thông báo lịch tiếp 

công dân của đại biểu được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng 

của địa phương. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh chủ động phối hợp với Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh kịp 

thời đăng tải, tăng cường thời lượng đưa tin, thông báo rộng rãi lịch tiếp công dân đến 

cử tri và Nhân dân trong tỉnh. 

Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thường xuyên phối hợp chặt 

chẽ với Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban 

Tiếp công dân tỉnh trong việc tiếp công dân, tham mưu xử lý đơn khiếu nại, tố cáo 

của công dân; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, các vụ việc cụ thể khi có yêu cầu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác tiếp công dân, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

4. Hoạt động của Thƣờng trực HĐND tỉnh 

4.1. Công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động 

Thường trực HĐND tỉnh đã làm tốt công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt 

động của các Ban HĐND tỉnh trong việc phân công thẩm tra báo cáo, tờ trình, đề án, 

dự thảo nghị quyết; phân công khảo sát ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu 

nại, tố cáo của công dân; điều hòa các nội dung giám sát, khảo sát, đảm bảo kế hoạch 

đề ra, có trọng tâm, trọng điểm. 

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức làm việc với UBND tỉnh, Ban Thường trực 

UBMTTQVN tỉnh nhằm đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp công 

tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN 

tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm nâng cao chất lượng phối hợp trong thực hiện các 

nhiệm vụ của HĐND. 

 Thường trực HĐND tỉnh thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, xin chủ trương 

chỉ đạo của Đảng Đoàn HĐND tỉnh trong các hoạt động của HĐND, đảm bảo sự lãnh 

đạo, chỉ đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND. Đối với những nội dung quan 

trọng có liên quan đến chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trước khi trình HĐND tỉnh xem xét quyết định 

tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy qua Đảng đoàn HĐND tỉnh nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của HĐND. 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ, tham dự các hội 

nghị, cuộc họp của Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các Sở, ngành, địa phương;  
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chỉ đạo xây dựng cơ chế đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu
9
; xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực 

HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND; thực hiện nghiêm 

túc chế độ báo cáo công tác tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham luận tại Hội nghị 

Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Nam Trung bộ và Tây Nguyên theo đề nghị 

của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng; xây dựng bài viết đăng trên Tập san 

Báo Ninh Thuận về những thành tựu nổi bật của hoạt động HĐND qua các nhiệm kỳ 

đăng trên Ấn phẩm “Ninh Thuận qua 30 năm đổi mới và phát triển” nhân kỷ niệm 47 

năm ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2022), giải phóng miền Nam 

thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và 30 năm ngày tái lập tỉnh (01/4/1992-

01/4/2022); chỉ đạo tăng cường tuyên truyền các hoạt động của HĐND trên Báo Đại 

biểu nhân dân. 

Về quan hệ với HĐND cấp huyện, xã, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giao 

ban hàng quý nhằm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn hoạt động của HĐND huyện, xã 

đảm bảo hoạt động HĐND các cấp thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, 

đôn đốc tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo đó, đã tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện 03 lớp, với 178 đại biểu 

tham dự/202 đại biểu được triệu tập; mỗi lớp được bồi dưỡng 12 chuyên đề theo tài 

liệu của Bộ Nội vụ, các ủy viên Thường trực, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại biểu 

HĐND tỉnh làm báo cáo viên; hướng dẫn Thường trực HĐND các huyện, thành phố 

kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quán triệt triển khai, góp phần nâng cao chất lượng 

hoạt động giám sát của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Tổ chức quán triệt, tham mưu Đảng đoàn triển khai thực hiện nội dung Kết 

luận số 15-KL/TU Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 về tổng kết thực 

hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ 

thị số 10-CT/TU ngày 23/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, khảo sát của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 đến Thường trực HĐND cấp huyện, xã; phổ biến nội dung Nghị quyết số 

594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn 

hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu 

HĐND và đại biểu HĐND; đôn đốc triển khai cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề 

của Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lập kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch 

                                                 
9
 Đã dự thảo lần 2, tuy nhiên, qua xem xét, thảo luận, Thường trực HĐND tỉnh quyết định 

tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nhằm bảo đảm tính thực tiễn, khả thi.  
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cán bộ lãnh đạo các Ban HĐND, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2016-2031 và định 

hướng nhiệm kỳ kế tiếp; thực hiện tự kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật trên lĩnh vực quản lý nhà nhước của các Bộ, ngành Trung ương 

theo yêu cầu. 

4.2. Việc tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND 

Thường trực HĐND tỉnh duy trì tổ chức phiên họp hàng tháng theo quy định, 

Các phiên họp Thường trực có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc 

hội đơn vị tỉnh, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh. Qua đó, đã thảo luận, xem xét đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực 

HĐND, các Ban HĐND tỉnh; xem xét, quyết định các vấn đề, nội dung thuộc thẩm 

quyền, nhất là những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp; chuẩn bị nội dung, chương 

trình; rà soát kết quả chuẩn bị tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh và rút kinh nghiệm 

công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND; tổ chức phiên giải trình về về công tác 

quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao; công tác bảo tồn, phát huy các giá 

trị văn hóa vật thể, phi vật thể và phong trào văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn 

tỉnh. 

4.3. Cho ý kiến giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền 

Đối với những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã 

phân công các Ban HĐND tổ chức thẩm tra, có ý kiến. Trên cơ sở xem xét báo cáo 

kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã có ý kiến và 

giao UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung, bảo đảm theo quy định pháp luật, 

thực hiện có hiệu quả nghị quyết của HĐND tỉnh; đã thảo luận và cho ý kiến thống 

nhất triển khai thực hiện đối với 51 nội dung vấn đề (Theo phụ lục đính kèm).  

Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND và UBND tỉnh để cho ý kiến giải 

quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền đảm bảo kịp thời, phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương. 

Tại phiên họp, các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND 

tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc xem xét, có ý kiến đối với các nội 

dung thuộc thẩm quyền của Thường trực, bảo đảm phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể 

của Thường trực HĐND tỉnh. Các phiên họp ngày càng được cải tiến, đổi mới theo 

hướng xem xét, thảo luận các nội dung, công việc trọng tâm, thực chất, hiệu quả, bảo 

đảm phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa Thường trực HĐND tỉnh với các cơ quan, đơn 

vị liên quan. 
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IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Hoạt động của HĐND, Thường trực và các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bám 

sát sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Đảng đoàn HĐND tỉnh, thực hiện đúng chức năng, 

nhiệm vụ theo quy định pháp luật và chương trình, kế hoạch đề ra đảm bảo chất 

lượng, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh 

trên địa bàn tỉnh. 

Thường trực HĐND tỉnh đã quan tâm cải tiến, đổi mới hoạt động; triển khai 

thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt 

động giám sát; tổ chức thành công các kỳ họp HĐND; tổ chức giám sát chuyên đề 

theo kế hoạch đề ra; duy trì và tổ chức có hiệu quả các phiên họp thường kỳ, hội nghị 

Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố nhằm kịp 

thời hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác theo quy 

định; tổ chức theo dõi, giám sát thường xuyên, phối hợp, đồng hành cùng UBND 

tỉnh, các Sở, ngành, địa phương trong giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh, góp 

phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch 

Covid - 19; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý, đôn đốc giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm chỉ đạo cải tiến, thực hiện có hiệu quả.  

Các Ban HĐND tỉnh đã tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ trong triển khai 

thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Công tác thẩm tra ngày càng được nâng cao về 

chất lượng, hiệu quả. Hoạt động giám sát, khảo sát từng bước thực chất, có trọng tâm, 

trọng điểm, góp phần giải quyết những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội của địa phương.  

Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh ngày càng nâng cao tinh thần trách nhiệm 

trong hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, 

kiến nghị cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân. 

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với 

UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và các Sở, ngành liên quan một 

cách chặt chẽ, kịp thời trong công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động; thường 

xuyên giữ mối quan hệ với các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh, góp phần nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác của HĐND giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát 

sinh trên lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương; triển khai thực hiện có hiệu quả nội 

dung Kết luận số 15-KL/TU Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 về 

tổng kết thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Tỉnh ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2016-2021; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 23/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh 
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đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, khảo sát của HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 đến Thường trực HĐND cấp huyện, xã. 

Tuy nhiên, kết quả công tác của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh 

năm 2022 còn một số hạn chế như việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp 

Thường trực HĐND tỉnh còn ít; chưa tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri chuyên đề; 

phối hợp đôn đốc hồ sơ, tài liệu trình kỳ họp HĐND có nội dung gửi đến đại biểu 

HĐND còn chậm, nhất là một số nghị quyết do UBND tỉnh trình. 

V. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

1. Nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND; thể hiện qua việc nâng cao chất 

lượng hoạt động giám sát, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; việc xây 

dựng và ban hành nghị quyết của HĐND đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế 

- xã hội, quốc phòng - an ninh, khả thi, đi vào cuộc sống, kịp thời cụ thể hóa các nghị 

quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

2. Chuẩn bị chặt chẽ, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do 

HĐND bầu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và theo quy định pháp 

luật. 

3. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát giữa hai kỳ họp HĐND; 

các chuyên đề giám sát được lựa chọn bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, góp phần giải 

quyết những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện các nghị quyết Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh, các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, quản lý nhà nước; chú trọng 

công tác hậu giám sát; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát, khảo sát theo tinh 

thần Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 23/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân các 

cấp tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026. 

4. Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh được tổ chức theo quy định pháp luật. 

Thường trực HĐND tỉnh giải quyết kịp thời các nhiệm vụ theo thẩm quyền; tổ chức 

có chất lượng các phiên giải trình, chất vấn tại phiên họp để giải quyết những vấn đề 

nổi cộm, bức xúc đặt ra trong công tác quản lý nhà nước. 

5. Nâng cao chất lượng công tác của đại biểu HĐND; tăng cường bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND; phát huy vai trò 

hoạt động của các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND. 

6. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, 

tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND; tăng cường chỉ đạo, phân công các Ban 

HĐND, Tổ đại biểu HĐND giám sát, khảo sát các nội dung kiến nghị của cử tri; tổ 
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chức tiếp xúc cử tri chuyên đề nhằm giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri mang tính 

nổi cộm, bức xúc. 

7. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động của 

HĐND; thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các quy chế làm việc, quy 

chế phối hợp nhằm kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn công tác và hiệu 

quả. 

8. Phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND, Ủy ban 

MTTQVN tỉnh, các cơ quan, đơn vị hữu quan, với Thường trực HĐND các huyện, 

thành phố. 

9. Đảm bảo các điều kiện phục vụ hoạt động của HĐND; quan tâm sắp xếp, 

kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng giúp việc HĐND; Chú trọng công tác đào tạo, 

bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, công chức Văn phòng; tiếp 

tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động HĐND đạt mục tiêu, hiệu quả, 

đảm bảo các điều kiện phương tiện, kinh phí để thực hiện tốt chức năng tham mưu, 

phục vụ, giúp việc cho hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, 

Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND. 

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo rà soát các Nghị định, Thông tư 

quy định liên quan nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh, bảo đảm phù 

hợp, đồng bộ với quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

Thường trực HĐND tỉnh báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định./. 

 Nơi nhận:                                                                       

- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; 

- Thường trực Tỉnh ủy;                                                                   

- UBND, UBMTTQVN tỉnh;                                        

- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và 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. THƢỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                   

                 Trần Minh Lực 
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