
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ ĐẠI HỢP

Số  21 /BC- HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đại Hợp, ngày 22 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Đại Hợp tháng 6

và phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2022

I.Công tác tổ chức
 HĐND xã có 24 đại biểu. Trong tháng Thường trực, các Ban, các đại biểu 

HĐND xã ổn định.
 II. Tình hình hoạt động 
1. Hoạt động của Thường trực HĐND
Tham gia các hoạt động của Đảng ủy về chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm 

vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng;
Chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát của các Ban HĐND xã... Đôn đốc UBND 

xã triển khai thực hiện kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo 
Nghị quyết HĐND đã ban hành. 

Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã, huyện
Phối hợp tham gia diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022
2. Hoạt động của các Ban HĐND

         Các Ban HĐND xã đã hoạt động theo đúng chức năng, quyền hạn và sự điều 
phối của Thường trực HĐND xã; tham mưu cho Thường trực HĐND xã trong việc 
hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo đảm 
trật tự an toàn xã hội. 

 3. Hoạt động của đại biểu HĐND
 Đại biểu HĐND tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Các đại biểu HĐND thực hiện theo sự chỉ đạo của Thường trực HĐND xã đã 

chủ động nắm bắt tình hình của địa phương nơi mình ứng cử để phản ánh kịp thời về 
Thường trực HĐND.

Tiếp công dân theo lịch tại trụ sở tiếp công dân của xã theo lịch phân công các 
đại biểu tiếp công dân tại trụ sở làm việc.

4. Tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư, kiến nghị của công dân tại địa phương
 Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị được Thường trực HĐND quan 

tâm, thực hiện theo đúng quy chế, quy định của pháp luật. 



Trong tháng, Thường trực HĐND xã không nhận được đơn kiến nghị.
 III. Phương hướng, nhiệm vụ tháng sau

- Duy trì các hoạt động của thường trực HĐND, thường xuyên giữ mối 
liên hệ với các Đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa phương và các Ban Hội 
đồng nhân dân xã, Đại biểu HĐND xã;

- Thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, báo cáo định kỳ Đảng ủy và 
TTHĐND huyện ; phối hợp thường xuyên với  Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban 
MTTQ xã, công tác tiếp dân, tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện khắc phục 
các mặt  tồn tại và ý kiến, kiến nghị thông qua hoạt động giám sát.

- Tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND xã.
IV. Đề xuất kiến nghị với Thường trực HĐND huyện: Không

        Trên đây là báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Đại 
Hợp tháng 6 năm 2022./.

Nơi nhận:  
- TTHĐND huyện;
- TT Đảng ủy;
- Lưu.

                                                                                                     

TM.THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Đình Kiên
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