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BÁO CÁO THAM LUẬN
Của Tổ đại biểu đơn vị Thành phố Bến Tre-Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021
(Báo cáo tại kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân tỉnh, tháng 3 năm 2021)
Kính thưa: - Chủ tọa kỳ họp
- Quý đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
- Thưa đại biểu tham dự kỳ họp!
Thay mặt Tổ đại biểu số 3 đơn vị Thành phố Bến Tre - Bình Đại tham luận
về tình hình hoạt động của Tổ trong nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tổ đại biểu đơn vị
Thành phố Bến Tre - Bình Đại từ đầu nhiệm kỳ có 11 đại biểu, trong nhiệm kỳ có
7 thành viên chuyển công tác khác, trong đó có 2 đại biểu luân chuyển đi cơ sở (đại
biểu Phạm Văn Trung và Nguyễn Thị Hương Loan), 03 đại biểu nghỉ hưu (đại biểu
Võ Thành Hạo, Cao Văn Trọng và Nguyễn Hữu Lập), đa số các đại biểu của Tổ
giữ chức vụ lãnh đạo ở tỉnh, đến cuối nhiệm kỳ có 02 đại biểu công tác ở xã.
Kính thưa: - Chủ tọa kỳ họp
- Thưa đại biểu tham dự kỳ họp!
* Hoạt động giám sát
Trong nhiệm kỳ Tổ giám sát 5 cuộc (trong đó có 02 cuộc do Thường trực
phân công) gồm:
- Năm 2018:
+ Giám sát thực hiện triển khai công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng
trên địa bàn Thành phố Bến Tre và Bình Đại.
- Năm 2019:
+ Giám sát tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình,
cá nhân trong vùng dự án rừng phòng hộ và đặc dụng (Dự án 661) tại xã Thới
Thuận và xã Thừa Đức huyện Bình Đại.
+ Giám sát theo thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công: giải quyết
kiến nghị cử tri Thành phố Bến Tre và Bình Đại trước kỳ họp thứ 7 và sau kỳ họp
thứ 9.
- Năm 2020:
+ Giám sát việc đầu tư nâng cấp Cảng cá Bình Đại (tại xã Bình Thắng)
+ Giám sát theo thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công: thực hiện ý
kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11.

Qua giám sát, các thành viên Tổ tham gia giám sát khá đầy đủ, hoàn thành
kế hoạch đề ra. Có triển khai kế hoạch và phân công cụ thể từng thành viên tham
gia. Sau giám sát có theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát góp
phần nâng cao hiệu quả giám sát.
* Công tác tiếp xúc cử tri:
Tham dự tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ đầy đủ. Tại huyện
Bình Đại tiếp xúc cử tri đa số rộng đều tại các xã (Bình Đại có 19 xã, thị trấn), mỗi
đại biểu tiếp xúc tại 1 xã với Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu luân phiên tiếp
xúc cử tri tại các xã, trước và sau kỳ họp tiếp xúc đa số hầu hết các xã tại thành
phố Bến Tre chia hai nhóm đại biểu tiếp xúc trên địa bàn ứng cử: nhóm 03 đại biểu
tiếp xúc tiếp xúc tại 4 phường, 5 xã; nhóm gồm 2 đại biểu tiếp xúc tại 4 phường, 2
xã.
Sau tiếp xúc, ngoài những ý kiến của cư tri đã giải trình tại nơi tiếp xúc,
những nội dung thuộc thẩm quyền của huyện yêu cầu huyện ghi nhận để giải quyết
và theo dõi kết quả giải quyết. Đối với ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh và trung
ương, tổ đại biểu có báo cáo gửi về thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để tiếp
thu, giải trình
Ngoài ra, Tổ đại biểu đã tổ chức 02 cuộc giám sát: giải quyết kiến nghị cử
tri trước kỳ họp thứ 7 và sau kỳ họp thứ 9; thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước và sau kỳ họp thứ 11.
Đại biểu HĐND đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc
nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri ở địa bàn ứng cử; tiếp thu ý kiến,
kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc kết hợp với khảo sát thực tế để nắm chắc
tình hình cử tri phản ánh; tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức
năng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; đại biểu HĐND chủ động đi cơ sở để
nắm bắt thông tin, những vấn đề nổi cộm, bức xúc của cử tri ở địa phương; sau tiếp
nhận ý kiến kiểm tra, thị sát, làm rõ các nội dung để phản ánh chính xác, kiến nghị
đúng nội dung, đúng thẩm quyền giải quyết với các cơ quan, đơn vị.
* Công tác tiếp dân: Đại biểu HĐND tiếp công dân tại nơi ứng cử (trụ sở
tiếp công dân tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường) cùng lãnh đạo UBND cấp
huyện, thành phố, xã tại nơi đại biểu ứng cử trên cơ sở đăng ký của đại biểu
HĐND. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của đại biểu dân cử, tạo niềm
tin của một bộ phận nhân dân với người đại biểu mà cử tri đã bầu ra.
* Họp tổ đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp và thảo luân tại Hội trường,
chất vấn:
Thành viên tổ tham dự họp tổ thảo luận tài liệu kỳ họp đầy đủ (vắng đều có
lý do). Trước khi họp tổ, tổ trưởng có phân công từng thành viên nghiên cứu các
nghị quyết, qua đó trong họp tổ từng đại biểu phát biểu sôi nổi, mạnh dạn. Trong
thảo luận tại Hội trường đại biểu tích cực nghiên cứu cụ thể từng vấn đề, phân tích
sâu để đề ra giải pháp và kiến nghị. Trong điều hành thảo luận, chủ trì (tổ trưởng
và tổ phó) phân bổ thời gian hợp lý cho các nội dung và góp sâu vào những vấn đề
quan trọng trong phương hướng tới. Lãnh đạo phòng, ban huyện thành phố thông

tin những vấn đề để đại biểu tham khảo và ý kiến. Kết thúc họp tổ, thư ký thông
qua biên bản, tổ trưởng trao đổi với đại biểu để đăng ký nội dung thảo luận và chất
vấn tại Hội trường để đăng ký về thường trực HĐND tỉnh.
Trong nhiệm kỳ các đại biểu đều có thảo luận tại Hội trường, nội dung
phân tích sâu, đi vào trọng tâm, từng đại biểu tham gia phát biểu ít nhất từ 2 lần trở
lên (trong đó có 4 đại biểu nằm trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đại biểu tôn giáo
như: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh….) nên việc
tham gia thảo luận và chất vấn do các đại biểu còn lại thực hiện.
Tổ trưởng và tổ phó mặc dù hoạt động kiêm nhiêm nhưng vẫn dành thời
gian lãnh đạo, điều hành tốt các hoạt động của Tổ (thảo luận tài liệu kỳ họp và hoạt
động giám sát)
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Tổ đại biểu vẫn
còn tồn tại một số hạn chế như:
Trong nhiệm kỳ đại biểu có thay đổi công tác nên có thay đổi tổ trưởng và
tổ phó, hoạt động của tổ cũng còn hạn chế. Thành viên Tổ giám sát đạt 2/3 thành
viên Tổ (vắng do công tác, hội họp theo chức danh Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch
UBND).
Tổ trưởng, tổ phó, thành viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong giám sát,
nên ban đầu thực hiện giám sát (năm 2018) nhận xét, kiến nghị chưa sâu sát.
Việc xây dựng kế hoạch giám sát còn sự hỗ trợ của Văn phòng Hội đồng
nhân dân tỉnh.
Việc tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử (cấp xã) còn vắng nên đại biểu mất
thời gian ngồi đợi tiếp dân.
Với những hạn chế trên, Tổ đại biểu đề xuất một số giải pháp và đề xuất
kiến nghị một số nội dung để thực hiện trong thời gian tới như sau:
- Thứ nhất: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ tăng cường và
đổi mới hình thức, nội dung tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của
đại biểu Hội đồng nhân dân; nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người
đại biểu, nhất là chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân.
- Thứ hai: Văn phòng phục vụ hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
cần thường xuyên cung cấp đầy đủ tài liệu, nhất là các chủ trương, chính sách mới
của Đảng và Nhà nước, các luật mới được ban hành, các thông tin về tình hình phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương cho đại biểu Hội đồng nhân dân. Đồng thời
mỗi đại biểu phải chủ động, tích cực nắm bắt thông tin, nắm tình hình thực tế của
địa phương để tham gia thực hiện tốt công tác giám sát, thẩm tra, thảo luận và
quyết định những vấn đề quan trọng tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân.
- Thứ ba: Mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân cần thực hiện tốt quyền chất vấn,
làm rõ những vấn đề bức xúc của cử tri quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng,
hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân; thường xuyên tự nghiên cứu, nâng cao
nhận thức và hiểu biết đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng
nhân dân; năng động sáng tạo trong thực hiện quy định của pháp luật.

- Thứ tư: Mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân tăng cường tiếp xúc cử tri để lắng
nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là nắm bắt được những bất cập,
vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ để kiến nghị
sửa đổi, tháo gỡ kịp thời, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng
nhân dân và thực sự là người đại biểu đại diện của Nhân dân.
Trên đây là báo cáo tham luận của Tổ đại biểu Thành phố Bến Tre - Bình
Đại nhiệm kỳ 2016-2021, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

