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BÁO CÁO
Tình hình tổ chức và hoạt động

 của HĐND xã Cộng Lạc tháng 11/2022
 phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2022

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC 
- Tổng số đại biểu HĐND xã là 23 đại biểu. 
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND
1. Hoạt động của Thường trực HĐND

Xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 5, tổ chức họp liên tịch với UBND, 
UBMTTQ xã triển khai kế hoạch tổ chức kỳ họp.

Chỉ đạo ban pháp chế, ban kinh tế thực hiện giám sát chuyên đề theo chương 
trình giám sát.

Họp thường trực HĐND xã kiểm điểm lãnh đạo tập thể, cá nhân năm 2022, 
đánh giá, phân tích , phân loại chất lượng các tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy.

Tham dự hội nghị sơ kết của ban kinh tế HĐND Huyện, hội nghị tiếp xúc cử 
tri với đại biểu HĐND Huyện

2. Hoạt động của 2 Ban HĐND

Hai ban HĐND xã tổ chức giám sát chuyên đề theo kế hoạch.

Xây dựng kế hoạch tổ chức thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 5 HĐND xã

Các ban xây dựng báo cáo kết quả hoạt động của ban năm 2022, phương 
hướng nhiệm vụ năm 2023.

Tham gia các cuộc giao ban do Huyện tổ chức
3. Hoạt động của các đại biểu HĐND.
Thực hiện lịch trực tiếp công dân, việc nộp phiếu hoạt động của đại biểu 

HĐND về thường trực HĐND xã.

Viết báo cáo hoạt động của bản thân năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 
2023 trình tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 12/ 2022.
1. Hoạt động của Thường trực HĐND.
- Thực hiện nghị quyết tháng 12/ 2022 của Đảng ủy
- Tổ chức họp giao ban giữa TT HĐND với đại biểu HĐND quý 4/2022.



- Phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri 
trước kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa 22

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa 22
- Dự thảo các tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp thứ 5.
2. Đại biểu HĐND.
Bám sát địa bàn ứng cử, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chế 

độ chính sách, đồng thời thực hiện nghị quyết HĐND.
Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, các ý kiến của cử tri phản ánh về 

thường trực HĐND xã. Thực hiện tốt báo cáo thông qua phiếu hoạt động của Đại 
biểu HĐND. 

Thực hiện tốt việc tiếp công dân theo lịch, nộp phiếu hoạt động về TT HĐND
Tham gia đầy đủ tiếp xúc cử tri, kỳ họp thứ 5, nghiên cứu các báo cáo, tờ 

trình, dự thảo để thảo luận, chất vấn tại kỳ họp.
3. Các ban HĐND

Tổ chức thẩm định các báo cáo của UBND và các cơ quan chuyên môn, thẩm 
định các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5.

Xây dựng báo cáo tổng kết năm, phương hướng nhiệm cụ năm 2023 của ban.
4. Thực hiện quy chế phối hợp giữa thường trực HĐND với Lãnh đạo 

UBND và thường trực UBMTTQ xã
Phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri tại các thôn, tổ chức thành công 

kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa 22, nhiệm kỳ 2021 - 2026
IV. Đề xuất kiến nghị với TT HĐND Huyện.  Không có
Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐND xã Cộng Lạc tháng 11/2022, 

phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2022./.

Nơi nhận:
- TT HĐND huyện Tứ Kỳ (để b/c);
- BTV đảng ủy (để b/c);
- Lưu:VP.

TM.THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Hữu Thăng
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