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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ BÌNH LÃNG

Số:  04 /BC-HĐND

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

Bình Lãng, ngày  15 tháng  3  năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND 

xã Bình Lãng tháng 3/2022 và phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2023
( Số liệu và kết quả hoạt động từ 15/02/2023 đến 15/3/2023)

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC
Trong tháng tình hình tổ chức HĐND xã Bình Lãng, các chức danh trong 

Thường trực HĐND xã, Hai Ban HĐND ổn định. Các đại biểu HĐND xã ổn định 
23 đại biểu không có gì thay đổi.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
1. Hoạt động của Thường trực HĐND 
Trong tháng 3 năm 2023, Thường trực HĐND xã tiếp tục duy trì và tăng 

cường chỉ đạo, thực hiện tốt công tác trực tiếp công dân tại công sở của TT HĐND 
xã và các đại biểu, thường xuyên sâu sát cơ cở, tích cực triển khai, đôn đốc các đại 
biểu HĐND thực hiện tốt chức năng, quyền hạn của người đại biểu, tuyên tuyền 
vận động nhân dân thực hiện nghị quyết HĐND xã đã đề ra. Tiếp tục triển khai cho 
các đại biểu HĐND xã, tuyên truyền vận động cử tri và nhân dân tích cực đảm bảo 
ANTT trên địa bàn xã, tiếp tục vận động một số hộ dân có diện tích ruộng nằm 
trong quy hoạch khu dân cư, đồng ý ký nhận vào phương án bồi thường để tiếp tục 
làm hồ sơ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn xã. Thường trực HĐND xã, 
thống nhất đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2023, 
đồng thời thường xuyên bám sát cơ sở gần gũi nắm bắt ý kiến của cử tri để giám 
sát, phát hiện các vụ việc liên quan đến việc chấp hành thực hiện các nhiệm vụ của 
các tổ chức và công dân trên địa bàn trên các lĩnh vực quản lí đất đai, ANTT, quốc 
phòng quân sự địa phương, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân trong thời tiết 
giao mùa, công tác sản xuất nông nghiệp, triển khai kế hoạch trồng cây rau màu vụ 
Đông Xuân, việc điều hành phục vụ dịch vụ thủy nông, tạo điều kiện cho nhân dân 
chăm bón, phòng trừ dịch bệnh lúa chiêm xuân 2023, nắm bắt dư luận của cán bộ, 
đảng viên và nhân dân, đối với việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công 
chức và thực hiện nhiệm vụ của các đại biểu HĐND xã. 

Thường xuyên đôn đốc UBND xã và các tổ chức chính trị xã hội triển khai, 
tổ chức thực hiện nghị quyết HĐND xã. Tham dự các hội nghị giao ban với 
Thường trực Đảng ủy, UBND xã tổ chức để phối hợp với Thường trực MTTQ xã, 
lãnh đạo UBND xã, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác  
tháng 3 năm 2023, theo nghị quyết của BCH Đảng bộ xã và các nhiệm vụ của cấp 
trên giao. Tổng hợp các số liệu có liên quan, tham mưu cho Thường trực BCĐ các 
đề án, xây dựng báo cáo sơ kết các đề án thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã 
Bình Lãng lần thứ XXVI. Tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác trọng 
tâm của Thường trực HĐND xã, hai ban, các đại biểu HĐND xã năm 2023. Triển 
khai cho các đại biểu HĐND xã, tổ chức thực hiện các nghị quyết của kỳ họp thứ 5 
HĐND xã. 
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* Giám sát thường xuyên:
Tiếp tục tăng cường chức năng giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của 

Nhà nước và việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết kỳ họp thứ 4 và thứ 5 HĐND 
xã khóa XXV trên địa bàn, tiếp tục giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 
phản ảnh. Giám sát việc quản lý của Nhà nước bằng pháp luật, đặc biệt là quản lý về 
đất đai, hành lang giao thông và môi trường, quản lí khu vực bến bãi, công tác sản 
xuất nông nghiệp, công tác đảm bảo ANTT, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cấp 
trên triển khai về địa phương, việc chấp hành quy định của pháp luật và quy định địa 
phương của các tổ chức, cá nhân trong địa bàn xã thông tin cho lãnh đạo UBND xã 
một số điểm có hiện tượng vi phạm luật đất đai trên địa bàn xã.

2. Việc phối hợp với UBND và Ủy ban MTTQ xã
Thường trực HĐND xã thường xuyên gặp gỡ trao đổi với Lãnh đạo UBND 

xã và Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã về công việc để phối hợp giải quyết, tham dự các 
cuộc họp của UBND và Ủy ban MTTQ xã mời, qua đó thường trực HĐND cho ý 
kiến chỉ đạo, điều hành theo thẩm quyền. Tập trung vào việc tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ trọng tâm, theo nghị quyết tháng 3/2023 của Đảng ủy, các nhiệm vụ của 
cấp trên chỉ đạo triển khai. Đôn đốc UBND xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng 
tâm theo nghị quyết kỳ họp thứ 4 và thứ 5 HĐND xã. Đặc biệt tăng cường các biện pháp 
giữ vững ANTT trên địa bàn xã, tiến hành vận động tuyên truyền, động viên các hộ dân 
hai bên đường  trục xã, nằm trong phần phải giải phóng mặt bằng, tự nguyện tháo dỡ công 
trình hiến đất, để UBND xã triển khai thực hiện nâng cấp cải tạo đường trục xã.

3. Hoạt động của các ban HĐND xã
Trong tháng 3/2023 hai ban HĐND đã hoạt động theo đúng chức năng, giám 

sát việc triển khai và thực hiện nghị quyết của UBND xã và các ban, ngành đoàn 
thể. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện các nghị 
quyết của HĐND xã khóa XXV, cùng Thường trực HĐND xã đôn đốc các đại biểu 
hoạt động theo đúng chức trách nhiệm vụ được giao. Tập trung triển khai kế hoạch 
công tác của các ban theo chương trình công tác năm 2023. 

4. Hoạt động của các đại biểu HĐND xã
Trong tháng 3 năm 2023 các đại biểu HĐND xã, đã thực hiện tốt vai trò của 

người đại biểu dân cử. Tham gia các tổ tuyên truyền vận động của các xóm, 
thường xuyên gần gũi với cử tri, tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt chủ 
trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Trọng tâm 
là công tác vận động tuyên truyền thực hiện nghị quyết của HĐND, tập trung vào 
nhiệm vụ giữ gìn ANTT của địa phương, tiến hành tập hợp các ý kiến, kiến nghị 
chính đáng của cử tri gửi về TT HĐND xã thông qua phiếu hoạt động ngày 25 
tháng 02/2023 hoặc phản ánh trực tiếp với Chủ tịch và Phó CT HĐND xã về tình 
hình của khu vực đại biểu công tác hoặc ứng cử. 

5. Công tác phối hợp với các đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn xã
Thường trực HĐND xã thường xuyên gặp gỡ, liên hệ trao đổi, báo cáo với 

các đại biểu HĐND huyện khóa XX, ứng cử trên địa bàn về tình hình hoạt động 
của HĐND và tình hình nhân dân trên địa bàn xã, cùng tham gia thường trực tiếp 
công dân tại xã theo lịch của TT HĐND huyện đã ban hành.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 4/2023
- Tiếp tục đôn đốc các đại biểu HĐND xã, hoạt động theo chức năng nhiệm 

vụ của mình. Thường trực HĐND xã phối hợp với lãnh đạo UBND,Thường trực 
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Ủy ban MTTQ xã tăng cường công tác tuyên truyền vận động thực hiện tốt các 
nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 năm 2023, tiếp tục đôn đốc việc thực hiện giải 
quyết rứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND 
xã, các ý kiến theo thông báo của Thường trực HĐND xã trong quý I/2023, để 
tuyên truyền tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của kỳ họp.

 - Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tốt công tác vừa đảm 
bảo giữ vững về ANTT, vừa phát triển kinh tế xã hội, hưởng ứng ủng hộ các chủ 
trương của Đảng ủy, triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án 
tại địa phương.

- Tăng cường hơn nữa trong việc chủ động thực hiện tốt quy chế phối hợp 
giữa HĐND xã, UBND xã, UBMTTQ xã nhiệm kỳ 2021-2026.Tăng cường sự 
đoàn kết trong Thường trực HĐND và với các đại biểu HĐND nhằm tạo nên sự 
thống nhất về nhận thức và hiệu quả hoạt động.Thường xuyên đôn đốc UBND xã 
thực hiện các nhiệm vụ theo Luật định, triển khai thực hiện các hoạt động, các 
nhiệm vụ chính trị ở địa phương theo nghị quyết của Đảng ủy và các văn bản chỉ 
đạo của cấp trên.

- Thường trực HĐND và hai Ban HĐND xã, triển khai thực hiện chương 
trình công tác năm 2023, thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân theo quy định của Luật và 
quy chế hoạt động của HĐND. Tổ chức thực hiện có hiệu quả, các cuộc giám sát 
theo chương trình công tác năm 2023 đã ban hành. 

Trên đây là báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND xã Bình Lãng 
tháng 3/2023 và phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2023./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND huyện;
- BTV Đảng ủy xã;
- Lưu VP.

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

Lê Trung Đạo
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