
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ MƢỜNG LAY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 218/BC-HĐND 

ơ 

Mường Lay, ngày 30 tháng 11 năm 2020 

 
BÁO CÁO 

Hoạt động của Thƣờng trực HĐND thị xã năm 2020;  

chƣơng trình hoạt động năm 2021 

(Trình tại Kỳ họp thứ mười hai HĐND thị xã khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021) 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20 tháng 

11 năm 2015; 

Căn cứ Quy chế Hoạt động của HĐND thị xã Mường Lay Khóa XIV, nhiệm 

kỳ 2016-2021; Chương trình hoạt động của Thường trực HĐND thị xã Mường Lay 

năm 2020, 

Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Mường Lay báo cáo kết quả hoạt 

động năm 2020, chương trình hoạt động năm 2021 như sau: 

Phần I 

HOẠT ĐỘNG CỦA THƢỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ NĂM 2020 

I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

1. Thuận lợi 

Đảng, Nhà nước và tỉnh tiếp tục quan tâm ưu tiên đầu tư, tạo điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội, xóa đói 

giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.  

Hoạt động của HĐND thị xã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của 

HĐND tỉnh, lãnh đạo của Thị ủy Mường Lay; sự phối hợp thường xuyên của 

UBND thị xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể thị xã; 

vai trò của đại biểu dân cử được nâng lên, được cử tri tin tưởng và ủng hộ. 

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, Nhân dân các dân tộc tin 

tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, khắc phục khó khăn tích cực lao động sản 

xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo. 

2. Khó khăn  

Nguồn lực đầu tư để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh hạn chế; 

chưa khai thác được tiềm năng, thế mạnh của thị xã trong phát triển thương mại, 

du lịch, dịch vụ. 

Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, trong những tháng đầu năm, mưa 

đá, giông lốc, nắng nóng đã gây thiệt hại cho cây trồng, vật nuôi và tài sản của 

Nhân dân. Đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn tới việc phát triển 

kinh tế - xã hội và mọi hoạt động đời sống của Nhân dân. 
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II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác chỉ đạo 

Đôn đốc việc tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện các nghị quyết 

của HĐND thị xã đã ban hành tại Kỳ họp thứ chín, Kỳ họp thứ mười, Kỳ họp 

thứ mười một (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã, Khóa XIV và các văn bản chỉ 

đạo của cấp trên kịp thời, đúng tiến độ. 

Thực hiện tốt chức năng điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban 

HĐND, các Tổ Đại biểu HĐND thị xã; chỉ đạo tổ chức hoạt động giám sát 

chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND năm 2020 và giám sát của các Ban 

HĐND thị xã hoàn thành theo chương trình đã đề ra. 

Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã và chỉ đạo các Tổ 

Đại biểu HĐND thị xã triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 

chín, trước và sau Kỳ họp thứ mười, trước Kỳ họp thứ mười hai HĐND thị xã 

theo luật định 
1
. 

Chỉ đạo Văn phòng thị xã, các Ban HĐND thị xã tham mưu tổ chức hoạt 

động giám sát năm 2020 theo chương trình đã đề ra 
2
. Chỉ đạo thực hiện công 

tác tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động thường xuyên của HĐND thị xã.  

Duy trì thực hiện các phiên họp hàng tháng của Thường trực HĐND, 

họp giao ban tuần của Thường trực HĐND với các Ban của HĐND thị xã 

theo quy định.  

Tổ chức 03 hội nghị liên tịch và ban hành thông báo chuẩn bị nội dung, 

chương trình Kỳ họp thứ mười, Kỳ họp thứ mười một (Kỳ họp chuyên đề), Kỳ 

họp thứ mười hai HĐND thị xã Mường Lay khóa XIV 
3
. Chỉ đạo tổ chức thành 

công Kỳ họp thứ mười, Kỳ họp thứ mười một (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã 

Mường Lay khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. 

2. Hoạt động giám sát  

Hoạt động kiểm tra, giám sát được triển khai thường xuyên, liên tục, có 

chất lượng, nhất là việc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám 

sát; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND và các phòng, ban 

chuyên môn thị xã. 

                                           
1
  Kế hoạch số 215/KH-HĐND ngày 16-10-2019 của Thường trực HĐND thị xã Mường Lay về tiếp xúc 

cử tri trước và sau Kỳ họp thứ chín HĐND thị xã Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; Kế hoạch số 49/KH-HĐND 

ngày 24-4-2020 về Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ mười HĐND thị xã Khóa XIV, nhiệm kỳ 

2016-2021; Kế hoạch số 203/KH-HĐND ngày 02-11-2020 về tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ mười hai 

HĐND thị xã Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. 
2
  Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 19-6-2019 của HĐND thị xã Mường Lay về chương trình giám sát 

của HĐND thị xã năm 2020 và Chương trình số 06/CTr-HĐND ngày 14-01-2020 của Thường trực HĐND thị xã 

Mường Lay về giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thị xã năm 2020. 
3
 Thông báo số 47/TB-HĐND ngày 24-4-2020 về việc chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 

mười HĐND thị xã Mường Lay khóa XIV; Thông báo số 185/TB-HĐND ngày 16-10-2020 của Thường trực 

HĐND thị xã về việc chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ mười một (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã 

Mường Lay Khoá XIV; Thông báo số 202/TB-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Thường trực HĐND thị 

xã Mường Lay về việc chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ mười hai HĐND thị xã Khóa XIV. 
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Đã ban hành 01 nghị quyết thành lập đoàn giám chuyên đề của HĐND 
4
 và 

03 quyết định thành lập đoàn giám sát 
5
 (Trong đó: 01 cuộc giám sát của Thường 

trực HĐND và 02 cuộc giám sát của các Ban HĐND thị xã) và ban hành nghị 

quyết, báo cáo kết quả giám sát, kết luận giám sát theo luật định.  

Ban hành Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 25-6-2020 về Chương trình 

giám sát của HĐND thị xã Mường Lay năm 2021.  

3. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thƣ, khiếu nại, tố cáo 

Hoạt động tiếp công dân: Ban hành Thông báo số 07/TB-HĐND ngày 17-

01-2020 về lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND năm 2020; trong năm 2020, 

không có công dân nào đến phản ánh, kiến nghị với Thường trực HĐND thị xã. 

Hoạt động tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2020 không 

có đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Thường trực HĐND thị xã. 

4. Xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền  

Xem xét và cho ý kiến đối với một số nội dung do UBND thị xã đề nghị 
6
.  

Cho ý kiến tham gia vào 11 dự thảo Luật; 01 dự thảo Kế hoạch 
7
.   

                                           
4
 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 19-3-2020 về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thị 

xã năm 2019 "Công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Mường Lay từ năm 2016 đến năm 2019". 
5
 Quyết định số 135/QĐ-HĐND ngày 10-8-2020 về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực 

hiện sửa chữa, gia cố, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn thị xã Mường Lay từ năm 2018 đến năm 

2019” của Thường trực HĐND thị xã; Quyết định số 131/QĐ-HĐND ngày 05-8-2020 về việc thành lập Đoàn 

giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã trên địa bàn thị xã Mường Lay trong 02 năm 

(2018-2019)” của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; Quyết định số 154/QĐ-HĐND ngày 08-9-2020 về việc 

thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Công tác quản lý cư trú, quản lý nhân hộ khẩu" trên địa bàn thị xã Mường 

Lay từ năm 2016 đến năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND thị xã. 
6
 Công văn số 33/HĐND-KTXH ngày 07-4-2020 về việc bổ sung dự toán cho Phòng Tài nguyên và 

Môi trường thị xã thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (đợt 1) trên 

địa bàn thị xã Mường Lay; Công văn số 37/HĐND-KTXH ngày 09-4-2020 về việc bổ sung kinh phí cho Ban 

quản lý dự án các công trình thị xã thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2020; Công văn số 60/HĐND-KTXH ngày 

04-5-2020 về việc cấp bổ sung kinh phí cho Hội Nông dân thị xã để thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân thị xã năm 

2020; Công văn số 74/HĐND-KTXH ngày 22-5-2020 về việc bổ sung nguồn vốn sự nghiệp Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới  năm 2020 cho UBND xã Lay Nưa (Chương trình OCOP); Công văn số 

111/HĐND-KTXH ngày 29-6-2020 về việc bổ sung kinh phí cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội thị xã thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2020; Công văn số 114/HĐND-KTXH ngày 30-

6-2020 về việc bổ sung kinh phí cho Phòng Quản lý đô thị thực hiện sửa chữa và bảo dưỡng giao thông đường 

bộ; Công văn số 116/HĐND-KTXH ngày 30-6-2020 về việc bổ sung kinh phí cho Văn phòng thị xã thực hiện 

nhiệm vụ phát sinh năm 2020; Công văn số 112/HĐND-KTXH ngày 29-6-2020 về việc bổ sung kinh phí cho 

UBND phường Sông Đà thực hiện các dự án xây dựng phục vụ phát triển sản xuất trên địa bàn phường Sông Đà; 

Công văn số 113/HĐND-KTXH ngày 29-6-2020 về việc nhất trí bổ sung kinh phí cho Văn phòng thị xã, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2020; Công văn số 133/HĐND-KTXH ngày 05-8-

2020 về việc nhất trí thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên những tháng cuối năm 2020 tại các đơn vị 

dự toán; Công văn số 139/HĐND-KTXH ngày 12-8-2020 về việc nhất trí bổ sung kinh phí cho Trung tâm bồi 

dưỡng chính trị thị xã thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2020; Công văn số 140/HĐND-KTXH ngày 12-8-2020 

về việc nhất trí bổ sung kinh phí cho các cơ quan đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2020; Công văn số 

172/HĐND-KTXH ngày 22-9-2020 về việc nhất trí bổ sung kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp thực hiện tinh 

giản biên chế năm 2020; Công văn số 176/HĐND-KTXH ngày 25-9-2020 về việc nhất trí bổ sung kinh phí cho 

Trung tâm Quản lý đất đai thị xã thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2020; Công văn số 199/HĐND-KTXH ngày 

29-10-2020 về việc nhất trí bổ sung dự toán kinh phí cho Văn phòng thị xã và Hội Cựu chiến binh thị xã thực 

hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2020. 
7
 Công văn số 23/HĐND-BPC ngày 11-3-2020 về việc  tham gia vào Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13; Công văn số 

44/HĐND-BPC ngày 21-4-2020 về việc tham gia vào Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác (PPP); Luật 
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Ban hành các nghị quyết và quyết định theo thẩm quyền 
8
. 

5. Hoạt động tiếp xúc cử tri 

Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thị xã tổ chức cho đại biểu 

HĐND tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ chín, trước và sau Kỳ họp thứ mười, trước 

Kỳ họp thứ mười hai HĐND thị xã khóa XIV 
9
; tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh 

tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XIV tại bản Bắc 1, xã Lay 

Nưa và sau Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh tại phường Sông Đà; nội dung, chương 

trình, thời gian và địa điểm tiếp xúc cử tri được chuẩn bị chu đáo và thông báo 

rộng rãi, công khai tới cử tri, tạo điều kiện cho các đại biểu HĐND được tiếp 

xúc, trao đổi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri. 

Trong năm 2020, thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND thị 

xã đã tổng hợp 80 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri với thị xã, tỉnh. 

6. Công tác phối hợp 

                                                                                                                                    
sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Dự thảo Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp (sửa đổi); Công văn 

số 56/HĐND-BPC ngày 04-5-2020 về việc tham gia vào Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; Công văn số 59/HĐND-BPC ngày 04-5-2020 về việc tham gia ý kiến vào dự 

thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 

tỉnh; Công văn số 67/HĐND-BPC ngày 11-5-2020 về việc tham gia vào Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Công văn số 17/HĐND-VP ngày 21-02-2020 về việc 

tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 

năm 2020; Công văn số 156/HĐND-BPC ngày 10-9-2020 về việc  tham gia vào Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Công văn số 157/HĐND-BPC ngày 10-9-2020 về việc tham gia 

vào Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi); Công văn số 166/HĐND-BPC ngày 14-9-2020 về việc  tham gia vào Dự thảo 

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp động (sửa đổi); Công văn số 167/HĐND-BPC 

ngày 15-9-2020 về việc tham gia vào Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam; Công văn số 179/HĐND-BPC ngày 

30-9-2020 về việc tham gia vào Dự thảo Luật  Thỏa thuận quốc tế;  
8
 Ban hành 03 quyết định về việc thăm hỏi cho đại biểu HĐND thị xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; 

Ban hành Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 10-7-2020 về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó 

Chủ tịch HĐND xã Lay Nưa khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Khoàng Văn Phiêng; Nghị quyết số 

122/NQ-HĐND ngày 10-7-2020 về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND phường Sông 

Đà khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Mạnh Hà. 
9
 - Sau kỳ họp thứ chín: Trong 02 ngày, từ ngày 07-01 và 08-01-2020, đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri tại 3 

điểm thuộc 3 xã, phường trên địa bàn thị xã, có 18/27 đại biểu HĐND thị xã (vắng mặt 09 đại biểu có lý do); đại 

diện lãnh đạo một số phòng, ban liên quan của thị xã; tổng số đại biểu đại diện cử tri về dự là 200 đại biểu; tổng 

số có 17 ý kiến, kiến nghị phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri với đại biểu HĐND; Thường trực HĐND thị 

xã tổng hợp ý kiến, kiến nghị với thị xã tại Báo cáo số 05/BC-HĐND ngày 11-01-2020. 

- Trước Kỳ họp thứ mười: Trong 02 ngày, từ ngày 26-5 và 27-5-2020, đại biểu HĐND đã tiếp xúc cử tri 

tại 3 điểm thuộc 3 xã, phường trên địa bàn thị xã cụ thể: Có 21/27 đại biểu HĐND thị xã (vắng mặt 06 đại biểu 

có lý do); đại diện lãnh đạo một số phòng, ban liên quan của thị xã; tổng số đại biểu đại diện cử tri về dự là 171 

đại biểu; tổng số có 26 ý kiến, kiến nghị phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri với đại biểu HĐND; Thường 

trực HĐND thị xã tổng hợp ý kiến, kiến nghị tại Báo cáo số 83/BC-HĐND ngày 29-5-2020. 

- Sau Kỳ họp thứ mười: Trong 02 ngày, từ ngày 07-7 và 08-7-2020, đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri tại 3 

điểm thuộc 3 xã, phường trên địa bàn thị xã, có 17/26 đại biểu HĐND thị xã (vắng mặt 09 đại biểu có lý do); đại 

diện lãnh đạo một số phòng, ban liên quan của thị xã; tổng số đại biểu đại diện cử tri về dự là 178 đại biểu; tổng 

số có 12 ý kiến, kiến nghị phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri với đại biểu HĐND; Thường trực HĐND thị 

xã tổng hợp ý kiến, kiến nghị với thị xã tại Báo cáo số 120/BC-HĐND ngày 10-7-2020. 

- Trước Kỳ họp thứ mười hai: Trong 02 ngày (23-11 và 24-11-2020), Thường trực HĐND thị xã đã phối 

hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị xã và tổ Đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND 

các cấp tiếp xúc cử tri tại 03 điểm thuộc 03 xã, phường trên địa bàn thị xã, có 02/03 đại biểu HĐND tỉnh (vắng 

mặt 01 đại biểu có lý do); 20/25 đại biểu HĐND thị xã (vắng mặt 05 đại biểu có lý do); đại diện lãnh đạo một số 

phòng, ban liên quan của thị xã; tổng số đại biểu đại diện cử tri về dự là 178 đại biểu; tổng số có 25 ý kiến, kiến 

nghị phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri với đại biểu HĐND; Thường trực HĐND thị xã tổng hợp ý kiến, 

kiến nghị gửi tỉnh tại Báo cáo số 213/BC-HĐND ngày 25-11-2020 và gửi thị xã Báo cáo số 219/BC-HĐND 

ngày 30-11-2020. 
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Thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ thị 

xã và các cơ quan, đơn vị theo quy định và quy chế phối hợp đã ký kết. 

Phối hợp với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát "việc thực hiện các 

quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của công dân, giai đoạn 2016-2020" trên địa bàn thị xã. 

7. Các hoạt động khác 

Tham dự các cuộc họp, hội nghị của tỉnh, của thị xã (khi được mời) 
10

; 

duy trì chế độ họp hàng tháng của Thường trực HĐND thị xã theo quy định. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt đƣợc 

Trong năm 2020, Thường trực HĐND thị xã đã hoàn thành chương trình, 

kế hoạch đề ra theo luật định. Công tác tổ chức phiên họp được chuẩn bị chu 

đáo; chuẩn bị, tổ chức thành công Kỳ họp thứ mười, Kỳ họp thứ mười một (Kỳ 

họp chuyên đề) và chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ mười hai theo đúng quy định; 

hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri có những đổi mới tích cực, hiệu quả; việc cho 

ý kiến đối với những nội dung do UBND thị xã và các cấp, các phòng, ban trình 

xin ý kiến đảm bảo kịp thời, chất lượng; chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các 

Ban HĐND thị xã nhịp nhàng, chặt chẽ. 

Luôn giữ mối quan hệ và phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với  

UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể thị xã trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát có trọng tâm, 

trọng điểm, bám sát vào nghị quyết của HĐND thị xã.  

2. Hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Hạn chế 

Việc đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát và giải quyết các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri chưa được thường xuyên, có việc hiệu quả chưa cao.  

2.2. Nguyên nhân 

Một số ý kiến, kiến nghị cần nguồn nhân lực, kinh phí; có sự phối hợp của 

nhiều cấp, nhiều ngành và phải có thời gian, lộ trình cụ thể mới có thể thực hiện được. 

                                           
10

 Dự Lễ hội Đua thuyền đuôi én thị xã lần thứ VI năm 2020; dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của 

HĐND tỉnh khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự Hội nghị triển khai thực hiện Nghị 

quyết của Thị ủy, HĐND thị xã về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tham dự các hoạt động đón Tết Nguyên 

Đán Canh Tý năm 2020; dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp 

cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ cho người lao 

động, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19; dự 

phiên họp trực tuyến kỳ họp thứ 13 (bất thường), HĐND tỉnh khóa XIV; làm việc với Đoàn công tác của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ năm, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021; dự kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021; dự Đại hội Đại biểu Đảng 

bộ thị xã Mường Lay lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V 

(2020-2025); dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Làm việc với các 

sở nghành tỉnh về lựa chọn vị trí địa điểm quy hoạch khu tâm linh thị xã Mường Lay; Dự kỳ họp thứ 15, HĐND 

tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; dự Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; Dự hội nghị giao ban cụm các đô thị vùng Tây Bắc năm 2020 tại thành phố Sơn La. 



6 

 

 

Phần II 

CHƢƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA THƢỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ NĂM 2021 

I. TỔ CHỨC KỲ HỌP HĐND  

Năm 2021, Thường trực HĐND thị xã phối hợp với UBND thị xã, Ủy ban 

MTTQ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt Kỳ họp tổng kết HĐND 

thị xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến vào đầu tháng 03 năm 2021 và 

Kỳ họp thứ nhất HĐND khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến vào tháng 6 

năm 2021. 

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT  

1. Giám sát tại kỳ họp  

Thường trực HĐND thị xã tiếp tục chỉ đạo các Ban HĐND thị xã nghiên cứu, 

đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị 

quyết trình tại kỳ họp HĐND thị xã bảo đảm khách quan, đúng chủ trương, Nghị 

quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp điều kiện thực tiễn 

của địa phương và mang tính phản biện cao, giúp đại biểu HĐND có cơ sở trong 

việc xem xét, nhận định, đánh giá tình hình, tham gia quyết định của HĐND.  

Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng các phiên thảo luận tổ, thảo luận tại 

hội trường, tập trung vào những nội dung trọng tâm, vấn đề còn vướng mắc để 

đề xuất các biện pháp phù hợp. Phát huy vai trò của các Ban HĐND thị xã, tổ 

đại biểu, đại biểu HĐND thị xã trong việc nghiên cứu, chuẩn bị các nội dung tại 

kỳ họp HĐND,... 

Thực hiện đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng giám sát tại kỳ họp 

HĐND. Tăng cường thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp đảm 

bảo dân chủ, công khai và hiệu quả. 

2. Giám sát chuyên đề 

Tổ chức giám sát năm 2021 theo Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 25-6-

2020 về Chương trình giám sát của HĐND thị xã Mường Lay năm 2021. 

Thường trực HĐND, hai Ban HĐND và đại biểu HĐND thị xã tập trung giám 

sát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; việc 

thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước; văn bản quy phạm pháp luật của 

cấp trên và nghị quyết của HĐND thị xã. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề, theo dõi, giám sát việc giải 

quyết các kiến nghị của cử tri và sau giám sát các cơ quan, đơn vị. 

3. Giám sát thƣờng xuyên 

Tăng cường giám sát thường xuyên của Thường trực HĐND, các Ban 

HĐND và đại biểu HĐND thị xã, nội dung giám sát tập trung vào việc tổ chức, 

triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã và chính sách pháp luật của 

Nhà nước. Giám sát việc thực hiện một số chương trình mục tiêu, công tác quản 

lý đô thị, tài nguyên và môi trường; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các kiến nghị sau giám sát. 
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4. Phối hợp giám sát 

Thường trực HĐND thị xã phối hợp giám sát theo đề nghị của Đoàn đại 

biểu Quốc hội, HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh. 

 III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÕA, PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG 

 1. Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh giữa 2 kỳ họp 

Thường trực HĐND thị xã phối hợp với UBND thị xã xử lý các nhiệm vụ 

phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND đảm bảo kịp thời, đúng chính sách pháp luật 

nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ 

quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

 2. Công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các hoạt động của Thƣờng 

trực HĐND với các Ban HĐND thị xã  

 Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Thường 

trực HĐND thị xã với các Ban HĐND thị xã trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ 

họp HĐND thị xã, trong các hoạt động giám sát và các nhiệm vụ công tác khác. 

 3. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo 

 Tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định; tiếp nhận, xem xét và chuyển 

đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đến các cơ quan liên 

quan để giải quyết, trả lời; tăng cường giám sát, đôn đốc các cơ quan trong việc 

giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

4. Hoạt động tiếp xúc cử tri, điều hòa hoạt động của tổ đại biểu và đại 

biểu HĐND thị xã   

Chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã xây dựng 

kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp HĐND thị xã kịp thời, làm cơ sở để 

các Tổ đại biểu chủ động phối hợp với Ban thường trực Ủy ban MTTQ các xã, 

phường phối hợp thực hiện công tác tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp 

thường kỳ HĐND thị xã, chú trọng tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh 

vực; tích cực theo dõi, đôn đốc việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Chủ 

động nghiên cứu, đề xuất với HĐND thị xã các nội dung ban hành nghị quyết, 

giám sát và nội dung chất vấn tại các kỳ họp HĐND. Nâng cao vai trò, trách 

nhiệm của người đại biểu trong việc tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND thị 

xã, các hoạt động của các Ban với vai trò là thành viên. 

5. Các hoạt động khác 

Tham gia các hoạt động chung của thị xã trong các hoạt động chính trị, xã 

hội. Tham dự các cuộc họp của Ban Thường vụ Thị ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thị 

xã; dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng 

và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thị ủy. Phân công lãnh đạo, các Ban tham dự các 

cuộc Hội nghị do tỉnh, Thị uỷ, UBND thị xã tổ chức và các cơ quan, đơn vị (khi 

được mời). 

Phối hợp với UBND thị xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

thị xã và các cơ quan hữu quan xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 
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Chuẩn bị nhân sự đại biểu HĐND, các Ban của HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-

2026 theo quy định. 

Phối hợp với UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, hai Ban HĐND thị xã, 

các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND đảm bảo đúng 

Luật, đúng quy chế hoạt động của HĐND thị xã. Tăng cường giám sát việc thực 

hiện chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND thị xã. 

Phối hợp với UBND thị xã đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện nghị 

quyết của HĐND thị xã năm 2021 trên tất cả các lĩnh vực.  

Thực hiện nghiêm túc các Quy chế phối hợp đã được ký kết với các cơ 

quan, đơn vị. 

Chỉ đạo Văn phòng thị xã tổ chức tốt các hoạt động phục vụ Thường trực 

HĐND thị xã, các Ban HĐND thị xã đón tiếp, làm việc với các đồng chí lãnh đạo 

tỉnh, trung ương, các đoàn khách trong tỉnh và ngoài tỉnh lên thị xã Mường Lay. 

Duy trì và thực hiện tốt nội dung các phiên họp của Thường trực HĐND 

thị xã hàng tháng, quý và đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện các nhiệm 

vụ thường xuyên khác. 

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND thị xã năm 2020; 

Chương trình hoạt động năm 2021./. 
 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Ban Thường trực UBMTTQ thị xã; 

- Các đại biểu tham dự kỳ họp; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, CVHĐ. 

TM. THƢỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Duy Luân 
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