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Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 
2022 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ 

CÁC BAN HĐND TỈNH KHÓA XVII

Năm 2022, với chủ đề “Thích ứng linh hoạt - Tăng trưởng bứt phá”, tỉnh 
Hải Dương đã quyết liệt thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” 
vừa phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi, 
phát triển kinh tế - xã hội. Bám sát Nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm vụ chính 
trị địa phương, chương trình làm việc năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh hoàn 
thành nhiệm vụ đề ra với kết quả chủ yếu như sau: 

I. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với UBND tỉnh, Uỷ ban 
MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương 
trình và các hoạt động chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ và chuyên đề của HĐND 
tỉnh. Đã tổ chức thành công 06 kỳ họp : 02 kỳ họp thường lệ (kỳ họp thứ 9,12) 
và 04 kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 7,8,10,11), ban hành 60 Nghị quyết.  

2. Hoạt động giám sát

Thường trực HĐND tỉnh chủ động giám sát, chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh 
giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của 
Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện.

2.1. Giám sát thường xuyên
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Trong năm 2022, Thường trực HĐND đã tổ chức 02 cuộc giám sát 
thường xuyên:“Về việc bố trí các chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối 
với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; ở thôn, khu dân cư trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương” và “Công tác quản lý, sử dụng kinh phí phòng chống dịch 
COVID-19 trên địa bàn tỉnh”. 

- Đối với hoạt động giám sát “Về việc bố trí các chức danh, số lượng và 
chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; ở thôn, 
khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương”: Tổ chức làm việc trực tiếp với UBND 
các huyện, thành phố: Bình Giang, Tứ Kỳ, Kim Thành, Hải Dương, tổ chức 
khảo sát một số UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh và tiến hành giám sát qua báo 
cáo. Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ rõ kết quả công tác chỉ đạo, 
điều hành, triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 
25/7/2020 của HĐND tỉnh; làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn 
chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến nghị những 
giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ những người hoạt động 
không chuyên trách trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hoạt động chính 
quyền cơ sở hiện nay.

- Đối với hoạt động giám sát “Công tác quản lý, sử dụng kinh phí phòng 
chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh”. Thường trực tổ chức làm việc trực 
tiếp đối với 04 đơn vị sở, ngành: Y tế, Tài chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và 
Kho bạc nhà nước. Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đánh giá kết quả đạt 
đươc trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí phòng chống dịch COVID-19 
trên địa bàn tỉnh. Làm rõ một số tồn tại, khó khăn những bất cập trong việc: mua 
sắm, phân bổ hóa chất, vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế; quản lý, sử dụng và 
thanh, quyết toán kinh phí; việc ban hành các chế độ, chính sách …Đồng thời 
kiến nghị với các cơ quan có liên quan để khắc phục những tồn tại, hạn chế. 

Sau các cuộc giám sát, Thường trực HĐND tỉnh ban hành thông báo kết 
quả giám sát tới các đơn vị chịu giám sát và cơ quan liên quan.

Ngoài ra, chỉ đạo, phối hợp, điều hòa phối hợp hoạt động của các Ban: 
kinh tế - ngân sách, pháp chế, văn hóa - xã hội đảm bảo nhịp nhàng, có trọng 
tâm, trọng điểm và chất lượng giám sát, thẩm tra ngày càng được nâng lên.

2.2. Giám sát chuyên đề

Năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 02 cuộc giám 
sát chuyên đề về: “Công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ quan nhà nước, 
tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh” và “Kết quả 
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thực hiện kế hoạch sử dụng đất của các doanh nghiệp sau chấp thuận đầu tư và 
công tác quản lý sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên địa bàn 
tỉnh”.

- Đối với hoạt động giám sát chuyên đề “Công tác quản lý, sử dụng trụ sở 
làm việc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị trực thuộc trên 
địa bàn tỉnh”:  ngày 27/4/2022 Thường trực HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám 
sát chuyên đề và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện. Từ ngày 25/5/2022 
đến ngày 22/6/2022: Đoàn tổ chức giám sát trực tiếp đối với 05 UBND cấp 
huyện; 08 sở, ngành; 05 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và các đơn vị 
trực thuộc; tiến hành khảo sát trực tiếp thực trạng và tổ chức làm việc với 
UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan. Đồng thời giám sát qua báo cáo 
đối với UBND tỉnh; 12 đơn vị cấp huyện; 23 sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - 
xã hội và một số cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

Đoàn giám sát thực trạng quản lý, sử dụng trụ sở làm việc các cơ quan 
nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý và sử dụng trụ sở 
cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị trực thuộc trên địa bàn 
tỉnh từ sau khi có kết luận sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2018. 
Những kết quả đã đạt được và tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá 
trình thực hiện. Đề xuất, kiến nghị các biện pháp nhằm khắc phục những tồn tại, 
yếu kém; nâng cao chất lượng công tác quản lý, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng 
trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp trên địa bàn. Kết quả giám sát được 
Đoàn giám sát báo cáo tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII.

- Đối với hoạt động giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện kế hoạch sử 
dụng đất của các doanh nghiệp sau chấp thuận đầu tư và công tác quản lý sử 
dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh”: Ngày 
18/10/2022, Thường trực HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát chuyên đề và ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện. Từ ngày 02/11/2022 đến 25/11/2022: Đoàn 
tổ chức giám sát trực tiếp đối với 04 UBND cấp huyện, khảo sát tại 12 dự án 
trên địa bàn, cử tổ giúp việc tiến hành phát phiếu điều tra xã hội tại 05 huyện, 
thành phố: Cẩm Giàng, Thanh Hà, Nam Sách, Tứ Kỳ, Hải Dương, giám sát qua 
báo cáo đối với các đơn vị; tổ chức Hội nghị làm việc với UBND tỉnh theo 
hướng cùng thảo luận, trao đổi, đóng góp ý kiến vào báo cáo của Đoàn Giám 
sát. 

Qua giám sát, Đoàn đã đánh giá tình hình thực tiễn về kết quả thực hiện 
kế hoạch sử dụng đất của các doanh nghiệp sau chấp thuận đầu tư và công tác 
quản lý sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh. Đề 
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xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý nhà nước về đất đai và phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất đai 
các dự án trên địa bàn tỉnh. Kết quả giám sát được Thường trực HĐND tỉnh báo 
cáo tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII.

3. Hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND 
tỉnh

Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 02 phiên chất vấn, giải trình.

- Phiên chất vấn thứ nhất của Thường trực HĐND tỉnh về công tác quản 
lý nhà nước đối với một số bệnh viện: Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh 
viện Nhi. Qua đó chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và thống nhất giải 
pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn để kịp thời tháo gỡ một số vấn đề tồn tại, bất 
cập trong công tác quản lý nhà nước đối với một số bệnh viện công lập trên địa 
bàn. 

- Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị chất vấn, giải trình đối với 
UBND tỉnh về “Công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ quan nhà nước, tổ 
chức chính trị - xã hội và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh” đánh giá thực 
trạng quản lý, sử dụng trụ sở làm việc các cơ quan nhà nước Trung ương đóng 
trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý, sử dụng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức 
chính trị - xã hội và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh từ sau khi có kết luận 
giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh năm 2018. Những ý kiến, kiến 
nghị được cập nhật vào báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực 
HĐND tỉnh.

4. Thực hiện thẩm quyền của HĐND tỉnh giữa các kỳ họp

Thực hiện thẩm quyền giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh thống 
nhất với UBND tỉnh: về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên 
địa bàn tỉnh; phương án phân bổ tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 
2021; thống nhất phương án xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên 
địa bàn năm 2023; thống nhất việc xây dựng Nghị quyết Quy định một số chế độ 
chính sách cho cán bộ thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương.

5. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý kiến nghị, khiếu nại, tố 
cáo

- Trong công tác tiếp công dân, Thường trực HĐND tỉnh cùng với lãnh 
đạo UBND tỉnh duy trì hoạt động tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công 
dân của tỉnh vào ngày thứ Ba đầu tiên hằng tháng. Năm 2022, Thường trực 
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HĐND tỉnh đã tham gia 12 cuộc tiếp công dân định kỳ với 161 lượt người. Nội 
dung chủ yếu là đề nghị, kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực 
quản lý, sử dụng đất đai, chế độ chính sách như: cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho hộ gia đình, xử lý vi phạm do lấn chiếm đất đai, giải quyết tranh 
chấp đất giữa các hộ gia đình; chế độ liệt sỹ với người có công với cách mạng.

- Trong công tác tiếp nhận và xử lý đơn, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp 
nhận 54 đơn của công dân gửi đến, trong đó: Đơn khiếu nại: 03 đơn (chiếm tỷ lệ 
5,5%); Đơn tố cáo: 15 đơn (chiếm 27,8%); Đơn kiến nghị, phản ánh: 36 đơn 
(chiếm 66,7%).

Qua xem xét, phân loại đơn, Thường trực HĐND tỉnh đã: chuyển 11 đơn 
đến các cơ quan thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn, trả lời 07 đơn của công dân; 
lưu 36 đơn, do đơn đã được gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết 
hoặc đơn không đủ điều kiện xử lý, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đến 
nay, không có đơn quá thời hạn mà không xử lý.

6. Một số hoạt động khác

- Thực hiện sự phân công của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực 
HĐND tỉnh đã tham mưu cho Đảng Đoàn HĐND tỉnh tổ chức Đoàn Kiểm tra về 
kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương. 

- Công tác phối hợp được thực hiện thường xuyên đúng quy định. Trong 
hoạt động giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh, hội 
nghị phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ tỉnh đều được các cơ quan, Thường 
trực, các Ban HĐND tỉnh chủ động thực hiện hiệu quả.

- Tham dự các Hội nghị, hội thảo, chương trình tập huấn của Trung ương. 
Tổ chức hội nghị Thường trực HĐND hai cấp tỉnh, huyện. Tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện tỉnh Hải 
Dương nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức Hội nghị giới thiệu quy hoạch các chức 
danh lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và 
HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự các kỳ họp 
của HĐND các huyện, thị xã, thành phố. Triển khai các hoạt động của Câu lạc 
bộ nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và nữ lãnh đạo Hội đồng nhân 
dân cấp huyện thuộc tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021- 2026. 

- Phối hợp với Trung tâm đại biểu dân cử - Ban Công tác đại biểu tổ chức 
tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND hai cấp 
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(tỉnh, huyện) tỉnh Hải Dương. Tổ chức Hội nghị tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm 
hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hải Dương năm 2022.

- Tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong hoạt động giám sát của 
HĐND đặc biệt là công tác giám sát UBND tỉnh thực hiện phòng chống dịch và 
quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV2.

- Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban HĐND tỉnh. 

- Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: phối hợp với Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh, thực hiện chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri”, 
trong đó có 10 phóng sự về hoạt động của HĐND hai cấp tỉnh, huyện của tỉnh 
Hải Dương; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ hoạt động 
của đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Thường xuyên cập nhật tin tức chính trị, 
thời sự, biên tập tin về hoạt động thường xuyên của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường 
trực và các Ban HĐND tỉnh trên Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh. 

II. Các Ban HĐND tỉnh

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình hoạt động giám sát 
năm 2022, các Ban đã chủ động xây dựng chương trình công tác, triển khai hoạt 
động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, đồng thời các đồng chí lãnh 
đạo các Ban HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực 
HĐND tỉnh về “Công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ quan nhà nước, tổ 
chức chính trị - xã hội và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh” và “Kết quả thực 
hiện kế hoạch sử dụng đất của các doanh nghiệp sau chấp thuận đầu tư và công 
tác quản lý sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh”.  
Tham gia: Đoàn Kiểm tra của BCH Đảng bộ tỉnh về: kiểm tra công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh phục vụ nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương; thực hiện triển khai Chỉ thị 22-
CT/TU ngày 15/11/2021 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản 
trên địa bàn tỉnh; Đoàn Giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác chỉ đạo, 
điều hành cải cách hành chính của người đứng đầu một số sở thuộc UBND tỉnh 
và Chủ tịch UBND cấp huyện. Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh các nội 
dung trong hoạt động giám sát, tổ chức phiên họp chất vấn, giải trình; chủ động 
xây dựng chương trình giám sát, thẩm tra các báo cáo, tờ trình theo lĩnh vực phụ 
trách trình các kỳ họp HĐND tỉnh; xây dựng chương trình giám sát của các Ban 
năm 2023. 

1. Ban kinh tế - ngân sách
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1.1. Giám sát chuyên đề

Ban tiến hành hoạt động giám sát chuyên đề về “Công tác quản lý nhà 
nước về hoạt động của các làng nghề trên địa bàn tỉnh”.  Ngày 15/02/2022, Ban 
thành lập Đoàn giám sát chuyên đề và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện. 
Từ ngày 01/3/2022 đến ngày 15/4/2022: Ban thực hiện giám sát trực tiếp đối với 
các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài nguyên và Môi 
trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
UBND một số huyện: Thanh Miện, Gia Lộc, Bình Giang; giám sát qua báo cáo 
đối với các đơn vị; tổ chức khảo sát trực tiếp, điều tra xã hội học về hoạt động 
của các làng nghề trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát, Ban đánh giá thực trạng việc 
chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động của các làng nghề trên địa 
bàn tỉnh; công tác quản lý nhà nước của chính quyền các cấp và cơ quan chuyên 
môn; những kết quả đã đạt được và khó khăn vướng mắc, tồn tại hạn chế. Đồng 
thời Ban kinh tế - ngân sách kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 
quản lý nhà nước, công tác phối hợp giữa chính quyền các cấp, ý thức trách 
nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông 
thôn trên địa bàn tỉnh. Báo cáo giám sát chuyên đề được Ban báo cáo tại kỳ họp 
thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII.

1.2. Giám sát thường xuyên

- Công tác quản lý nhà nước về tình hình hàng hóa, giá cả thị trường dịp 
Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, quản lý, khai thác, vận hành hệ thống lưới điện 
nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

- Tiến hành khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất của một số trung tâm y tế 
tuyến huyện trên địa bàn tỉnh tại Trung tâm y tế các huyện, thị xã: Kinh Môn, 
Nam Sách, Kim Thành, Thanh Hà, Thanh Miện.

- Tham gia thảo luận giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho 
tất cả các sở, ngành, địa phương; giao dự toán thu cho 12 đơn vị cấp huyện.

- Tiến hành khảo sát tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tại 
một số công trình, dự án đầu tư công của cả 03 cấp trên địa bàn các huyện: Ninh 
Giang, Thanh Miện, Cẩm Giàng,.

- Giám sát về tình hình quản lý, khai thác, vận hành hệ thống lưới điện 
nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trên cơ sở giám sát qua báo cáo của các 
cơ quan, đơn vị; Ban đã tổ chức khảo sát trực tiếp tại một số chi nhánh và hợp 
tác xã, doanh nghiệp bán lẻ điện, điều tra xã hội học về tình hình quản lý, khai 
thác, vận hành hệ thống lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh.
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- Giám sát kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại văn 
bản số 340/KTNN-TH ngày 24/6/2022 của Kiểm toán nhà nước về thông báo 
kết quả kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực 
phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ của tỉnh 
Hải Dương.

- Ngoài ra, Ban tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo các văn bản 
trình tại phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nội dung: Quy trình tiếp 
nhận, thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mới, dự án điều chỉnh 
và thu hồi chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư năm 
2020 đối với dự án nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 
Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất công thành dự án độc 
lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Chỉ thị đổi mới tăng cường công tác dân vận 
của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới; Phương án 
điều chỉnh mức thu học phí (tạm tính) trong đào tạo chương trình trung cấp lý 
luận chính trị đối với đối tượng ngoài chỉ tiêu ngân sách tại Trường Chính trị 
tỉnh Hải Dương.

2. Ban pháp chế

2.1. Giám sát chuyên đề

Năm 2022, Ban đã triển khai 02 hoạt động giám sát chuyên đề về “Tình 
hình hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập theo Nghị quyết 
số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và 
Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh” và 
“Việc triển khai, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ trên 
địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2021”

- Đối với hoạt động giám sát chuyên đề về “Tình hình hoạt động của các 
đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập theo Nghị quyết số 
653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị 
quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh”: Ngày 
19/5/2022, Ban thành lập Đoàn giám sát chuyên đề và ban hành Kế hoạch triển 
khai thực hiện. Từ 20/5/2022 đến 21/6/2022, Đoàn tiến hành giám sát, khảo sát 
05 UBND cấp huyện, 12 UBND cấp xã, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị 
sự nghiệp, công trình văn hóa - xã hội do xã quản lý. Qua giám sát, Đoàn đánh 
giá thực trạng tổ chức, hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập 
trên địa bàn tỉnh trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chỉ rõ những kết quả đạt 
được, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức 
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năng, nhiệm vụ. Đoàn đề xuất, kiến nghị các biện pháp tháo gỡ khó khăn, khắc 
phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các 
đơn vị hành chính cấp xã để đáp ứng yêu cầu đổi mới, sắp xếp bộ máy theo 
hướng tinh gọn trong giai đoạn hiện nay. Báo cáo giám sát chuyên đề được Ban 
báo cáo tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII.

- Đối với hoạt động giám sát chuyên đề về “Việc triển khai, thực hiện 
Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 
- 2021”. Ngày 26/9/2022, Ban đã thành lập Đoàn giám sát chuyên đề và ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện. Từ 01/10/2022 đến 11/11/2022 Đoàn giám 
sát nghiên cứu báo cáo và làm việc trực tiếp với Ban Chỉ huy quân sự các huyện 
Bình Giang, Kim Thành, Gia Lộc, thành phố Chí Linh và Bộ Chỉ huy quân sự 
tỉnh. Đoàn đã xem xét, đánh giá công tác quản lý nhà nước trong việc tổ chức 
thực hiện các nhiệm vụ tuyển quân; công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; 
việc chấp hành các quy định pháp luật của nhân dân. Đồng thời  đánh giá kết 
quả đạt được; tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng, 
huấn luyện hoạt động dân quân tự vệ và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm 
tháo gỡ khó khăn, bất cập trong quá trình thực thi pháp luật; góp phần nâng cao 
chất lượng công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Báo cáo giám sát chuyên 
đề được Ban báo cáo tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII.

2.2. Giám sát thường xuyên

- Ban khảo sát việc triển khai thành lập đội dân phòng theo Nghị định số 
136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, giám sát việc chia tách, sáp 
nhập, thành lập mới các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. 

- Tình hình thực hiện các quy định pháp luật về công tác phòng cháy và 
chữa cháy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.

3. Ban văn hóa - xã hội

3.1. Giám sát chuyên đề

Ban đã triển khai hoạt động giám sát chuyên đề về “Hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021”. Ngày 22/03/2022, Ban đã 
thành lập Đoàn giám sát chuyên đề và ban hành Kế hoạch triển khai. Từ 
01/03/2022 đến 22/06/2022, Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát, khảo sát trực 
tiếp tại 02 trường Cao đẳng, 03 trường Trung cấp, 02 Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện, 02 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 
tư thục và 01 Trung tâm đào tạo nghề thuộc doanh nghiệp; làm việc với Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư và một số 
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sở, ngành liên quan; giám sát qua báo cáo, tiến hành phát phiếu điều tra xã hội 
học đối với một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Qua giám sát, Đoàn đã đánh giá thực trạng và quy hoạch mạng lưới cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, công tác 
tuyển sinh, chất lượng, hiệu quả đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021. Làm rõ những kết quả đạt được, việc đáp ứng 
nhu cầu giải quyết việc làm cho người lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động 
của doanh nghiệp, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và phân tích nguyên 
nhân. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị đối với các cơ quan liên quan xem xét, giải 
quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc góp phần nâng cao hiệu quả công tác 
giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 
giai đoạn hiện nay và nâng cao chất lượng đời sống của người lao động. Báo cáo 
giám sát chuyên đề được Ban báo cáo tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII.

3.2. Giám sát thường xuyên

- Ban làm việc trực tiếp với UBND huyện: Cẩm Giàng, Nam Sách và Sở 
Văn hóa Thể thao và Du lịch, khảo sát một số di tích lịch sử - văn hóa để đánh 
giá công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương từ năm 2017 đến nay.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa 
bàn tỉnh, Ban đã làm việc trực tiếp với Sở Thông tin - Truyền thông, Bưu điện 
tỉnh, khảo sát tại một số điểm Bưu điện - Văn hóa xã, đồng thời tiến hành điều 
tra xã hội học.

- Tiến hành giám sát việc thực hiện cơ chế tự bảo đảm chi thường xuyên 
của Bệnh viện Phổi và việc thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện 
Phụ sản, Bệnh viện Nhi. 

-  Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ 
đóng BHXH, BHYT, Ban đã làm việc trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội 
tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Tiến hành khảo sát những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện 
chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng giai đoạn 
2 tại 3 xã: Định Sơn (Cẩm Giàng), Cổ Dũng (Kim Thành), Yết Kiêu (Gia Lộc). 
Đoàn đã làm việc với lãnh đạo UBND các xã và khảo sát trực tiếp tại một số hộ 
gia đình người có công với cách mạng đã xây dựng, sửa chữa nhà ở nhưng chưa 
được hỗ trợ.
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- Khảo sát việc quy định mức thu học phí, danh mục, mức thu các khoản 
thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục 
phổ thông công lập từ năm học 2022-2023. Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đã 
tiến hành làm việc với UBND các huyện, thành phố: Hải Dương, Chí Linh, Cẩm 
Giàng và Tứ Kỳ; khảo sát trực tiếp 18 trường học ở 4 cấp học (mầm non, tiểu 
học, trung học cơ sở và trung học phổ thông) đại diện cho các khu vực thành thị, 
nông thôn, miền núi trong tỉnh.

- Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chế 
độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính đối 
với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh. 

III. Hoạt động của đại biểu HĐND và Tổ đại biểu HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo và hướng dẫn Tổ 
đại biểu, đại biểu HĐND trong việc thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền như: 
hoạt động giám sát; hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; lấy ý kiến của đại biểu về 
chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh, hướng dẫn tiêu chí đánh giá 
của Tổ đại biểu HĐND. 

Trước kỳ họp thường lệ Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND, 
Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri để báo cáo tình hình thực 
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và cả năm 2022; thông 
báo dự kiến thời gian, nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp; trả lời ý kiến, kiến 
nghị của cử tri. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tích cực thực hiện một số hoạt động 
giám sát, tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh và tiếp xúc cử tri. 

Hoạt động giám sát của các Tổ đại biểu bước đầu được quan tâm, một số 
Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã ban hành kế hoạch và phối hợp với Thường trực 
HĐND cấp huyện tiến hành hoạt động giám sát về những vấn đề được cử tri tại 
địa bàn ứng cử quan tâm như thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, thị xã 
Kinh Môn, huyện Tứ Kỳ…

Các Tổ đại biểu đã phối hợp với lãnh đạo địa phương nơi thực hiện nhiệm 
vụ đại biểu xây dựng lịch và thực hiện tiếp công dân hằng tháng. Qua hoạt động 
tiếp công dân, các đại biểu kịp thời nắm bắt tình hình thực tế ở cơ sở để đề xuất 
với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó 
khăn của người dân. 
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IV. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Năm 2022, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã hoàn thành chương 
trình công tác đề ra; duy trì và tổ chức thành công 02 họp thường lệ, 04 kỳ họp 
chuyên đề, giao ban hằng tháng theo quy chế hoạt động. Thường trực HĐND 
tỉnh đã chủ động trong việc chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban 
HĐND tỉnh. Hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh ngày 
càng chủ động, thực chất, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

 Hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề tiếp tục được coi 
trọng, công tác tái giám sát được tăng cường, nội dung giám sát đáp ứng được 
nguyện vọng của nhân dân và tình hình thực tế của địa phương. Sau các cuộc 
giám sát, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đều có thông báo kết quả giám sát 
và các kiến nghị (có phụ lục kèm theo).

Phiên chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND tỉnh được chuẩn bị chu 
đáo, có chất lượng. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng đi đến tận 
cùng của vấn đề. Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp, công tác tiếp dân, tiếp 
nhận, xử lý đơn thư và hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu cơ bản đáp ứng yêu 
cầu. Coi trọng việc đổi mới, nâng cấp công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong 
các hoạt động phục vụ kỳ họp và hoạt động của HĐND các cấp; nâng cao kỹ 
năng hoạt động của đại biểu HĐND. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, đội 
ngũ cán bộ chuyên trách HĐND. Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường 
trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh 
duy trì thường xuyên, hiệu quả. 

Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND.

2. Một số tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Thường trực và các Ban 
HĐND tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: một số đại biểu chưa dành 
thời gian thỏa đáng để tham gia hoạt động giám sát theo chương trình đã đề ra. 
Việc trả lời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số đơn vị, địa phương 
chưa thực sự nghiêm túc. Hoạt động tiếp xúc cử tri chưa có nhiều đổi mới, các 
đại biểu chưa chủ động thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri thường xuyên tại nơi 
cư trú, công tác. Hoạt động giám sát của Tổ đại biểu còn hạn chế. 
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Mặc dù đã chủ động trong công tác phối hợp với UBND tỉnh trong việc tổ 
chức Hội nghị liên tịch nhưng các văn bản của UBND tỉnh đăng ký nội dung 
trình kỳ họp của UBND tỉnh còn chậm, không đảm bảo tiến độ. 

Công tác tham mưu, giúp việc cho HĐND tỉnh còn hạn chế, có lúc, có 
việc, chất lượng một số công việc hiệu quả chưa cao.

PHẦN II

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023

1. Triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh

Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đôn đốc, giám sát việc triển khai, cụ 
thể hóa nghị quyết của HĐND tỉnh tại các kỳ họp để các ngành, địa phương chủ 
động triển khai thực hiện.

2. Hoạt động giám sát

 Căn cứ vào nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát và chương 
trình xây dựng nghị quyết năm 2023 của HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban 
HĐND tỉnh xây dựng chương trình công tác năm 2023. Tăng cường tổ chức 
hoạt động chất vấn và giải trình giữa hai kỳ họp. Tăng cường các hoạt động 
giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề và các hoạt động tái giám sát của 
Thường trực HĐND, các Ban HĐND và của Tổ đại biểu HĐND. Khuyến khích 
việc thực hiện giám sát của đại biểu HĐND tại nơi đại biểu cư trú, công tác.  
Theo dõi, đôn đốc các sở ngành địa phương trong việc trả lời đơn khiếu nại, tố 
cáo của công dân...

3. Tổ chức các kỳ họp 

- Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị kỳ họp: Thường trực HĐND tỉnh 
chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và dự kiến tổ chức 
các kỳ họp chuyên đề trong năm 2023 để UBND tỉnh chủ động chuẩn bị nội 
dung trình tại kỳ họp HĐND. Xây dựng chương trình kỳ họp khoa học, chặt chẽ, 
hiệu quả đảm bảo các nội dung, chương trình đề ra. Dành nhiều thời gian cho 
đại biểu thảo luận, tham gia hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, 
giảm thời lượng trình bày các báo cáo, tờ trình. Chủ động tiến hành các kỳ họp 
theo hình thức phù hợp. 

- Các Ban HĐND nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các báo cáo, tờ 
trình và dự thảo Nghị quyết.

- Đổi mới điều hành của chủ tọa kỳ họp đảm bảo linh hoạt, khoa học, xây 
dựng kịch bản điều hành chi tiết, hợp lý; quan tâm định hướng nghị trường tập 
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trung vào những vấn đề trọng tâm để tạo sự thống nhất trước khi kỳ họp thông 
qua các nội dung liên quan, góp phần nâng cao chất lượng điều hành và ra quyết 
định tại kỳ họp.

- Tăng cường thực hiện chuyển đổi số vào các hoạt động của kỳ họp.

4. Các hoạt động khác

- Nâng cao chất lượng xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành 
theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, 
chính quyền các cấp, có tính khả thi cao. Hạn chế tối đa việc chỉnh sửa, hủy 
Nghị quyết vì không đúng quy định.

- Tích cực đổi mới hình thức, phương thức tiếp xúc cử tri. Tăng cường các 
hoạt động tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, tiếp xúc cử tri theo ngành nghề, đối 
thoại trực tiếp với nhân dân và người lao động...

- Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh. Tăng cường 
hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND các cấp và tập 
huấn chuyên sâu về kỹ năng giám sát cho đại biểu là thành viên của các Ban 
HĐND.

- Định kỳ tổ chức hội nghị giao ban, tích cực tổ chức hội nghị, hội thảo, 
trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực, các Ban HĐND các cấp trong 
tỉnh. 

- Tham dự các Hội nghị, Hội thảo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các 
Ủy ban của Quốc hội, Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố ĐBSH 
và DHBB.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND 
tỉnh khóa XVII năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, kính trình 
HĐND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để báo cáo);
- Chính phủ;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu tham dự kỳ  họp;
- Lãnh đạo và CV VP Đoàn ĐBQH và 
HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

          Nguyễn Thị Ngọc Bích
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