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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; phƣơng 

hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

 

Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và qua thực tiễn hoạt động, 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 

và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

như sau:  

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

Sáu tháng đầu năm 2022, chủ động bám sát các chủ trương, chính sách, 

pháp luật của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Tỉnh ủy về kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và chương trình toàn khóa, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đổi 

mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng 

hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.  

1. Tổ chức các kỳ họp HĐND, phiên họp Thƣờng trực HĐND tỉnh 

Cuối năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ 

chức tốt 04 kỳ họp (03 kỳ họp chuyên đề) và chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp 

thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII. Sau các kỳ họp đã ban hành 39 nghị quyết
1
.  

                                         
1
Kỳ họp thứ 4  ban hành 25 Nghị quyết như: Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Quy định về 

phân cấp nguồn thu, tỷ lệ % phân chia nguồn thu và phân cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025; 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết phân 

bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; về kế hoạch tài chính 05 giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà 

Tĩnh; Nghị quyết một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn 

nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025; Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025; Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (chưa bao gồm chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2) tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ 

giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, 

nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025; Về một số 

chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025;... Kỳ họp thứ 5 

thông qua 03 nghị quyết: Nghị quyết về quy hoạch phân Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 Khu kinh tế 

Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/2000; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Nghị quyết điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công tại Nghị quyết 

số 269/NQ-HĐND ngày 18/3/2021 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh; Kỳ họp 

thứ 6 thông qua 9 nghị quyết như: Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư  vốn ngân sách địa 

phương năm 2021 sang năm 2022; Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi 

thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (chưa bao gồm chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2) tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Nhà nước  trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh...; Kỳ họp thứ 7 thông qua 2 nghị quyết về Bãi bỏ một 
số nội dung tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê 

duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án thuộc 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 



 2 

Riêng Kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường kỳ giữa năm, dự kiến Hội đồng nhân 

dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư 

công trung hạn ngân sách địa phương, thu, chi ngân sách và một số chính sách 

quan trọng trên các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, lao động - thương binh và 

xã hội, tài nguyên và môi trường... 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục duy trì việc tổ chức phiên 

họp thường kỳ hàng tháng. Đã tổ chức 6 phiên họp, chuẩn bị nội dung tổ chức 

phiên họp giải trình lĩnh vực kinh tế - ngân sách và cho ý kiến một số nội dung 

quan trọng phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Công tác thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục được quan 

tâm đổi mới, nâng cao chất lượng. Các Ban đã tích cực, chủ động phối hợp với 

Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành chức năng trong quá trình chuẩn bị các 

nội dung trình kỳ họp.  

2. Xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp 

Từ đầu năm 2022 đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban 

Hội đồng nhân đân tỉnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý 10 vấn đề 

quan trọng của tỉnh phát sinh giữa 2 kỳ họp, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác 

quản lý, điều hành ở địa phương, như: Việc phân bổ vốn thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021; xử lý tồn tại, vướng mắc liên 

quan đến giải phóng mặt bằng dự án đường D3 (Thị xã Kỳ Anh); việc mua sắm 

xe ô tô chuyên dùng cho Báo Hà Tĩnh, Hội đồng Bồi thường - Hỗ trợ - Tái định 

cư thị xã Kỳ Anh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; việc mua sắm xe ô 

tô phục vụ công tác chung cho Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND - 

UBND các huyện Vũ Quang, Lộc Hà, Hội nông dân tỉnh; ban hành Nghị quyết 

kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách địa phương 

năm 2021 theo trình tự, thủ tục rút gọn; mua sắm máy đào chuyên dùng cho 

Trung tâm Dịch vụ Hạ tầng và Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh.  

3. Hoạt động giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 Thực hiện Chương trình và kế hoạch hoạt động năm 2022, Thường trực 

và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề về 

“Tình hình chấp hành pháp luật trong việc thi hành án treo, cải tạo không giam 

giữ”; tổ chức trên 50 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên và làm việc với các 

đơn vị, địa phương về các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - 

xã hội, pháp chế - nội chính về một số dự án đầu tư trên địa bàn Khu Kinh tế 

Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo; công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương 

mại trước, trong và sau tết Nguyên đán; kết quả thực hiện phát triển nhà ở theo 

Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 về thông qua chương trình phát 

triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và các chủ trương về đầu tư Dự án Khu 

dân cư đô thị theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; việc thực 

hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực giáo dục; công tác trùng tu, tôn 
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tạo, bảo vệ chống xuống cấp di tích lịch sử văn hóa; công tác duy tu, bảo dưỡng 

công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh... 

Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân 

tỉnh tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ, 

thu thập thông tin phục vụ giám sát, cho ý kiến các nội dung phát sinh giữa 02 

kỳ họp do Ủy ban nhân dân tỉnh trình, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của 

cử tri cũng như thẩm tra các nội dung phục vụ cho kỳ họp Hội đồng nhân dân 

tỉnh, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh như: Tổ chức khảo sát một số công 

trình, dự án đề nghị bổ sung danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng 

đất; việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; phương án xử lý 

các lô đất tái định cư dôi dư được đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương ... Bên 

cạnh đó, tham gia Đoàn Kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Tỉnh ủy; Quốc 

hội; Ủy ban Thường vụ Quốc hội
2
 đảm bảo yêu cầu và chất lượng. 

4. Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các 

đơn thƣ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân  

4.1. Hoạt động tiếp xúc cử tri 

Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện theo hình thức trực tiếp phù hợp 

với tình hình thực tiễn. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã phối hợp với 

Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, 

thành phố, thị xã tổ chức cho đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và trước kỳ họp thứ 8, 

HĐND tỉnh khóa XVII ở 27 điểm tại 13 huyện, thành phố, thị xã theo hình thức 

trực tiếp tới tận các xã, thôn, xóm với hơn 3.000 lượt cử tri tham gia, 311 lượt ý 

kiến phát biểu.  

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã nêu 

cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra. Hầu hết ý kiến, 

kiến nghị của cử tri được các đại biểu và cơ quan chức năng đối thoại, giải trình 

trực tiếp khá đầy đủ, nghiêm túc. Sau hội nghị tiếp xúc cử tri, công tác tổng hợp 

ý kiến, kiến nghị của cử tri được các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổng 

hợp đầy đủ, kịp thời gửi tới kỳ họp. 

4.2. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh của công dân 

 Định kỳ ngày 15 hằng tháng Thường trực HĐND tỉnh phân công đồng 

chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân tại trú sở tiếp công dân 

                                         
2 Tham gia Đoàn Giám sát chuyên đề của Quốc hội và UBTV Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật 

về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”; “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”; “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 các nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021”. 
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tỉnh để cùng lãnh đạo tỉnh chỉ đạo giải quyết các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, 

kiến nghị của công dân; đồng thời chỉ đạo Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 

tiếp dân thường xuyên tại trụ sở làm việc và tham dự đầy đủ các buổi tiếp công 

dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.  

- Việc tiếp nhận, xử lý và đôn đốc, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân: Được Thường trực HĐND tỉnh quan 

tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo luật định. Từ đầu năm đến nay, 

Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã  tiếp nhận và xử lý 26 lượt 

đơn thư của tổ chức, công dân (2 đơn khiếu nại, 19 đơn kiến nghị, phản ánh, 5 

đơn tố cáo); đã xử lý 26/26 đơn, đạt tỷ lệ 100%  (trong đó lưu và theo dõi đối 

với 20 đơn không đủ điều kiện xử lý hoặc các nội dung đã được xem xét, giải 

quyết hết thẩm quyền; chuyển xử lý 06 đơn) . Bên cạnh đó, thực hiện giám sát 

công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo định kỳ 6 tháng 

thông qua xem xét, thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ 

họp Hội đồng nhân dân tỉnh; thực hiện chất vấn và yêu cầu giải trình làm rõ quy 

trình và trình tự giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri quan tâm cũng như 

một số việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong dư luận thông 

qua các phiên họp Hội đồng nhân dân tỉnh. 

5. Một số hoạt động khác 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị 

để tổ chức phổ biến, quán triệt nghị quyết các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; 

đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. 

- Thường trực Hội đồng tỉnh đã hướng dẫn cho các Tổ đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành 

phố, thị xã tổ chức thảo luận tổ trước kỳ họp tại các địa phương. 

- Tham dự Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Miền Trung 

- Tây Nguyên tại Đà Nẵng; Hội nghị giao ban Cụm Bắc Trung Bộ tại Thừa 

Thiên Huế; tham gia tập huấn kỹ năng chất vấn, trả lời chất vấn của đại biểu dân 

cử tại Tuyên Quang do Ban Công tác Đại Biểu Quốc hội tổ chức; tổ chức 03 lớp 

tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho 458 đại biểu HĐND cấp tỉnh, đại 

biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; 01 lớp sử dụng phần mềm “quản 

lý kỳ họp ko giấy” cho đại biểu HĐND tỉnh; phối hợp với 13 huyện, thành phố, 

thị xã tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND cấp huyện.   

- Chỉ đạo xuất bản 06 số “Thông tin đại biểu nhân dân”, nâng cao hoạt 

động của trang thông tin điện tử “Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh”; phối hợp với Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát sóng 11 chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử 

tri”; đăng tải tin, bài trên Báo Hà Tĩnh và các cơ quan báo chí Trung ương. 

Ngoài ra, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia các 

cuộc làm việc với các đoàn công tác của Trung ương, các cuộc hội nghị, hội 

thảo do Trung ương, Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành, địa 

phương tổ chức; thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại các địa 
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phương, cơ sở; dự sinh hoạt với các đảng bộ, chi bộ cơ sở theo phân công của 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, 

thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng tại các huyện, 

thành phố, thị xã nhân dịp tết cổ truyền, các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, 

tỉnh nhà… 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Một số địa phương, công tác tổ chức tiếp xúc cử tri chưa đảm bảo yêu 

cầu chất lượng, số lượng điểm tiếp xúc cử tri ít, chưa tổ chức tiếp xúc cử tri 

chuyên đề.  

2. Một số đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu khách mời không tham 

dự hoạt động tiếp xúc cử tri. Công tác tổng hợp ý kiến cử tri một số tổ đại biểu 

HĐND tỉnh còn chậm so với kế hoạch. 

3. Một số kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các Ban Hội đồng 

nhân dân tỉnh, kiến nghị cử tri chậm được xem xét, giải quyết; việc cung cấp các 

tài liệu của Ủy ban nhân dân tỉnh và một số đơn vị, địa phương cho các hoạt 

động giám sát, khảo sát, thảo luận tổ và thẩm tra của Thường trực, các Ban và 

đại biểu HĐND tỉnh vẫn còn chậm. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

Sáu tháng cuối năm 2022, hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung 

vào các nội dung trọng tâm sau đây: 

1. Tập trung triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. 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 chính sách của Chính phủ, lấy ý kiến đóng góp 

vào các dự án Luật, Pháp lệnh trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.  

2. Tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân, duy trì các phiên họp của 

Thường trực Hội đồng nhân dân theo quy định, chủ động phối hợp với Ủy ban 

nhân dân và các cơ quan hữu quan xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh giữa 2 

kỳ họp, triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đã ban hành.  

 3. Tăng cường công tác giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân, 

Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo chương 

trình, kế hoạch đề ra. Tập trung giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về “Giám sát thực trạng, hiệu quả và tính bền vững của các khu dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn tỉnh”. 

4. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân 

trước các kỳ họp HĐND; thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công 

dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực, các ban và đại biểu Hội 

đồng nhân dân. Tăng cường giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị 

của cử tri. 
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5. Triển khai mô hình kỳ họp không giấy; tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền về hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên các phương tiện thông 

tin đại chúng; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.  

6. Tham dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND 6 tỉnh Bắc Trung Bộ; 

tổ chức giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội 

đồng nhân dân các huyện, thành phố, thị xã./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;          Báo 
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;   cáo 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; 
- TTr HĐND, UBND các huyện, thị xã, tp; 

- các VP: Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH2.s  

  TM. THƢỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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