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THÔNG BÁO 
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 4 năm 2019 
 

 

Ngày 02 tháng 4 năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp triển 
khai công tác quý II năm 2019; nghe và cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo tình 
hình hoạt động của HĐND tỉnh quý I, chương trình hoạt động quý II/2019; đề 
xuất nội dung giám sát của HĐND tỉnh năm 2020; về tổ chức kỳ họp thứ mười 
một (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí 
Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ 
trì phiên họp; tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND 
tỉnh, các Phó trưởng Ban chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo và 
chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh;. 

Sau khi nghe các nội dung, các ý kiến đề xuất và thảo luận, đồng chí Chủ 
tịch HĐND tỉnh kết luận như sau: 

1. Đối với Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh quý I; chương trình 
hoạt động quý II năm 2019 

Cơ bản nhất trí với dự thảo, đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh tiếp thu ý 
kiến của các thành viên dự họp, chỉnh sửa hoàn chỉnh để ban hành báo cáo. Các 
Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh chủ động tham mưu, phối hợp thực 
hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quí II/2019 kịp thời, đạt chất lượng, hiệu quả. 

Chương trình công tác Quý II năm 2019 bổ sung nội dung: 

- Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh thường xuyên rà soát kiện 
toàn công tác cán bộ theo quy định;   

- Chỉ đạo và thực hiện các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 
2019 theo sự phân công. 

2. Đối với đề xuất nội dung giám sát của HĐND tỉnh năm 2020 

Đề nghị các Ban HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh 
rà soát lại các nội dung, đối tượng giám sát, tập trung vào các vấn đề cử tri quan 
tâm, tránh trùng chéo, gắn với việc thực hiện những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ 
mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra. 

Về số lượng cuộc giám sát: Hội đồng nhân dân tỉnh 01 cuộc, Thường trực 
HĐND tỉnh tổ chức 01 cuộc, các Ban HĐND tỉnh tổ chức ít nhất từ 03 cuộc; đề 
nghị các Ban HĐND tỉnh xác định nội dung, đối tượng và thời gian giám sát 
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theo từng quý trong năm cho phù hợp, đồng thời rà soát, đề xuất bổ sung nội 
dung giám sát trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5/2019.  

3. Đối với Tờ trình của Văn phòng HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp thứ 
mười một (kỳ họp bất thường) 

Kỳ họp thứ mười một (kỳ họp bất thường) dự kiến tổ chức ngày 
26/4/2019; nội dung kỳ họp sẽ xem xét thực hiện công tác kiện toàn tổ chức cán 
bộ của HĐND tỉnh và xem xét quyết định một số nội dung nhiệm vụ thuộc thẩm 
quyền của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là Kết luận của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp 
Thường trực HĐND tỉnh ngày 02 tháng 4 năm 2019. Đề nghị Văn phòng và các 
Ban HĐND tỉnh, các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:    
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c) 
- Thường trực HĐND tỉnh;  
- Ủy Ban nhân dân tỉnh; 
- Các Ban HĐND tỉnh; 
- C,PCVP HĐND tỉnh; 
- Các phòng CM; 
- Lưu: VT. 

 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 
 

Trần Thanh Nhàn  
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