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BÁO CÁO 

Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 

(Phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4) 

 

Căn cứ 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 

phướng năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh năm 2021 

như sau: 

1. Về thực hiện chức năng quyết định 

Căn cứ Nghị quyết số 629/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số hoạt động của HĐND; Nghị quyết 

số 85/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các Kỳ 

họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Năm 2022, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 06 kỳ họp (02 kỳ họp thường 

lệ(1), 04 kỳ họp chuyên đề(2)), ban hành 111 Nghị quyết đúng quy định của pháp 

luật và kịp thời, giúp UBND tỉnh và các ngành chức năng triển khai thực hiện có 

hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.  

Ngoài ra, trong năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận và quyết 

định theo thẩm quyền quy định đối với 71 nội dung(3) do UBND tỉnh trình xin ý 

kiến. Các kết luận của Thường trực HĐND tỉnh sát thực tiễn, ban hành kịp thời, 

đúng quy trình, quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho UBND tỉnh và các cấp, các 

ngành trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.  

2. Về thực hiện chức năng giám sát 

- Giám sát tại kỳ họp: Tại các kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét các dự thảo 

nghị quyết, báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh. Các tài liệu trình HĐND tỉnh được gửi trước đến đại biểu nghiên cứu, báo cáo 

với cử tri và tham gia ý kiến tại cuộc họp thẩm tra của Ban, tại các phiên họp thảo 

luận tổ, thảo luận tại hội trường, sau đó tổng hợp các ý kiến cụ thể để chuyển các 

                                           
(1) Kỳ họp thứ 3, Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 
(2) Kỳ họp chuyên đề tháng 4/2022; Kỳ họp chuyên đề tháng 6/2022; Kỳ họp chuyên đề tháng 8/2022; Kỳ họp 

chuyên đề tháng 11/2022. 
(3) Tính đến thời điểm ngày 20/12/2022. 



2 

cơ quan trình tiếp thu, giải trình tại kỳ họp. Nhờ đó đã giúp cho các đại biểu 

HĐND tỉnh có những thông tin xác đáng, kịp thời, tạo sự thống nhất trước khi 

HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết. 

- Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn: Tại các kỳ họp HĐND tỉnh, hoạt 

động chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra sôi nổi, đúng mục đích, đúng chủ đề, 

trọng tâm, trọng điểm và mang tính xây dựng cao. Từ đầu năm đến nay đã có 27 ý 

kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Nội dung chất vấn liên quan đến những vấn 

đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, công tác 

quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường… 

Qua chất vấn đã làm rõ trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công 

tác chỉ đạo, điều hành; giúp cho UBND tỉnh và các cơ quan, địa phương có liên 

quan nhận rõ những hạn chế, thiếu sót, kịp thời có lộ trình, biện pháp khắc phục để 

công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực được chất vấn đi vào nền nếp, hiệu quả 

hơn và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực HĐND tỉnh, để tổng hợp báo cáo 

HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và cử tri biết theo dõi, giám sát. Tại 02 

Kỳ họp thường lệ, HĐND tỉnh đã ban hành 02 Nghị quyết về chất vấn và trả lời 

chất vấn(4). 

- Về hoạt động giám sát chuyên đề: Năm 2022, HĐND tỉnh đã tổ chức 03 

giám sát chuyên đề, cụ thể: Giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách pháp 

luật về bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh đối với người dân tộc thiểu số 

thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y 

tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum(5); Giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác 

sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín 

dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum(6); Giám sát tình hình thực hiện chỉ tiêu kế 

hoạch trồng rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum(7). Hoạt động giám sát chuyên đề 

được thực hiện đúng quy định và đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, 

không làm cản trở các hoạt động thường xuyên và việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

chính trị được giao của các đơn vị, địa phương. Quá trình giám sát, các thành viên 

Đoàn giám sát đã phát huy trách nhiệm, tìm hiểu kỹ vấn đề, đặt câu hỏi để làm rõ 

từng nội dung, nắm bắt được thực tế những hạn chế, khó khăn, vướng mắc của các 

                                           
(4) Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 

HĐND tỉnh; Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ 

họp thứ 4 HĐND tỉnh. 
(5) Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình triển khai thực 

hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh đối với người dân tộc thiểu số thuộc nhóm 

đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
(6) Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề 

án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn 

chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
(7) Nội dung đang còn giám sát. 
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cơ quan, địa phương, từ đó kiến nghị với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan 

kịp thời đề ra những giải pháp khắc phục. 

Trên đây là báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về hoạt động 

của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022./. 

Nơi nhận:                                                                
- Thường trực HĐND tỉnh;                                                                          
- Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các phòng thuộc Văn phòng;                                                                            
- Lưu: VT, CTHĐ.                                                                                     

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nghe Minh Hồng 
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