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KẾ HOẠCH 

Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; 

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng 

nhân dân theo quy định của luật; tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của Hội đồng 

nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; góp phần tích cực vào việc phát triển 

kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Trên cơ sở các quy định của luật, hoạt động của Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIX, Chương 

trình hoạt động của Hội đồng nhân dân và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021. 

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 

1. Tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

- Tổ chức tốt các kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân 

dân tỉnh trong năm 2021. Tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp; 

thực hiện việc tổ chức kỳ họp không giấy; nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc 

cử tri, thảo luận tổ đại biểu trước kỳ họp và thẩm tra của các ban Hội đồng nhân 

dân tỉnh. 

- Tổ chức các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nghiêm 

túc, chất lượng, hiệu quả, theo đúng quy định và thẩm quyền. 

2. Hoạt động giám sát 

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và việc cụ thể hóa 

các chủ trương của cấp ủy cùng cấp tại các địa phương, đơn vị. 

- Tổ chức triển khai hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
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- Chỉ đạo tổ chức giám sát việc thực hiện một số nghị quyết Hội đồng nhân 

dân tỉnh đã ban hành trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên các lĩnh vực. 

- Tổ chức hoạt động giải trình tại các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân 

dân, tập trung vào những nội dung cử tri quan tâm và việc thực hiện các nội dung 

chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên theo yêu cầu thực 

tiễn và nhiệm vụ công tác. 

3. Một số nội dung trọng tâm khác 

- Tập trung thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 

của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong hoạt động giám sát tại địa 

phương; tổ chức thực hiện Hiến pháp, Luật, các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, các quy định, chính sách của Chính phủ.  

- Xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh giữa 02 kỳ họp, đáp ứng 

yêu cầu công tác quản lý, điều hành ở địa phương. 

- Chỉ đạo, phối hợp các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị 

chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

- Tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, thảo luận của Tổ đại biểu, đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh trước các kỳ họp.  

- Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân của đồng chí Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh 

theo quy định.  

- Chỉ đạo, phối hợp và tham dự các hoạt động giám sát, khảo sát của các 

ban Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Duy trì chế độ giao ban định kỳ với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp 

huyện; tổ chức tập huấn cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sau bầu cử. 

- Tham gia Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Bắc Trung 

bộ trong năm.  

Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ 

với các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị để tổ chức phổ biến, quán triệt nghị 

quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; tham 

gia các hoạt động của tỉnh... 

III. CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ  

1. Quý I/2021 

1.1. Tổ chức kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII (kỳ họp 

thứ 19). 
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1.2. Tổ chức 03 phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: 

- Phiên họp thứ 53: Thống nhất Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh; cho ý kiến về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ 

số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Phiên họp thứ 54: Họp nội bộ cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm 

quyền; nghe các ban Hội đồng nhân dân tỉnh đề xuất nội dung cần giám sát, giải 

trình việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các nội dung chất vấn tại 

các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Phiên họp thứ 55: Họp nội bộ soát xét công tác tổ chức kỳ họp tổng kết 

Hội đồng nhân dân tỉnh; thống nhất những nội dung cần giám sát, giải trình trên 

các lĩnh vực. 

1.3. Tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên của các ban Hội 

đồng nhân dân tỉnh. Chỉ đạo Ban Văn hóa - Xã hội giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết số 93/2018/NQ-HĐND, ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh về “Bảo tồn và 

phát huy giá trị các di sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù, Truyện 

Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa sứ trình đồ, giai đoạn 

2018 - 2025 và những năm tiếp theo. 

1.4. Chỉ đạo các ban Hội đồng nhân dân tỉnh tổng kết hoạt động năm 2020, 

triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

1.5. Tổ chức tiếp công dân của đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; 

tham gia tiếp công dân định kỳ hằng tháng tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. 

1.6. Thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công, gia đình chính sách, có hoàn 

cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán 2021. 

2. Quý II/2021 

2.1. Tập trung công tác chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu 

cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

2.2. Tổ chức 03 phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: 

- Phiên họp thứ 56: Cho ý kiến kế hoạch giám sát chuyên đề về kết quả thực 

hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 trên các lĩnh vực. Nghe 

giải trình một số nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách. 

- Phiên họp thứ 57: Thống nhất nội dung kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân 

dân tỉnh giữa năm 2021. Nghe giải trình một số nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế. 

- Phiên họp thứ 58: Soát xét công tác tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng 

nhân dân tỉnh Khóa XVIII. Nghe giải trình một số nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa, 

xã hội. 

2.3. Tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa 

XVII (dự kiến tháng 4/2021). 
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2.4. Tổ chức triển khai hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

2.5. Tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (dự kiến 

cuối tháng 6/2021). 

2.6. Tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên của các ban Hội 

đồng nhân dân tỉnh; Chỉ đạo Ban Kinh tế - Ngân sách triển khai giám sát chuyên 

đề về kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 trên 

lĩnh vực kinh tế - ngân sách. 

2.7. Tổ chức tiếp công dân của đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; 

tham gia tiếp công dân định kỳ hằng tháng tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. 

3. Quý III/2021 

3.1. Tổ chức 03 phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: 

- Phiên họp thứ 01: Thống nhất Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ 

của Đảng đoàn, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII; 

- Phiên họp thứ 02: Tổ chức phiên chất vấn, giải trình của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực kinh tế, ngân sách. 

- Phiên họp thứ 03: Nghe tình hình, kết quả thực hiện các kiến nghị của Hội 

đồng nhân dân tỉnh sau giám sát, thực hiện các câu hỏi chất vấn của đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh còn tồn đọng.  

3.2. Chỉ đạo tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế về công 

tác thi hành án dân sự trên địa bàn; giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc thực hiện các chính sách phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh. 

3.3. Tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên của các ban Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

3.4. Tổ chức tiếp công dân của đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; 

tham gia tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. 

3.5. Tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp 

huyện. 

3.6. Tham gia tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân 06 tỉnh 

Bắc Trung bộ. 

4. Quý IV/2021 

4.1. Tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2021. 

4.2. Tổ chức 03 phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: 

- Phiên họp thứ 04: Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp Hội đồng 

nhân dân tỉnh cuối năm 2021. Nghe báo cáo rà soát, đánh giá, xây dựng một số cơ 

chế, chính sách năm 2022. 
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- Phiên họp thứ 05: Phiên họp soát xét công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ 

Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm. 

- Phiên họp thứ 06: Phiên họp đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp. 

4.3. Tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên của các ban Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

4.4. Tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

trước kỳ họp. 

4.5. Tổ chức tiếp công dân của đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; 

tham gia tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. 

Ngoài ra, tùy tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, Thường trực 

Hội đồng nhân dân sẽ điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình đảm bảo phù 

hợp; tiến hành các hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên; chỉ đạo, phối hợp 

và tham gia hoạt động của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các hoạt động khác 

của tỉnh; chỉ đạo Văn phòng tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Hội đồng 

nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh…  

Trên đây là kế hoạch hoạt động năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa XVII. Đề nghị các ban Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp tổ chức 

thực hiện; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu, phục vụ theo chức 

năng, nhiệm vụ./. 
 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;        

- Ủy ban MTTQ tỉnh;  

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các ban HĐND tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐ&CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT.   

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Tú Anh  
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