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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện chương trình giám sát  

của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2021. 
 

 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2015, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân năm 2015, Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 20/7/2020 của HĐND 

thành phố về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2021 và Chương 

trình số 195/CTr-HĐND ngày 25/12/2020 về Chương trình giám sát của Hội 

đồng nhân dân thành phố năm 2021;   

Thường trực HĐND thành phố báo cáo kết quả thực hiện chương trình 

giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2021, như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2021: 

1. Giám sát tại kỳ họp thường lệ: 

1.1. Hoạt động xem xét các báo cáo: 

- Tại các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố trong năm 2021 (kỳ họp 

thứ nhất và thứ tư), các đại biểu HĐND thành phố đã nghiên cứu, xem xét các 

báo cáo công tác của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND, UBND thành phố, 

Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Chi cục Thi hành án Dân sự thành 

phố; báo cáo của UBND thành phố về kinh tế-xã hội; thực hiện thu-chi ngân 

sách nhà nước, tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của địa phương; 

công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công 

tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại tố 

cáo và kiến nghị của cử tri trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2021. 

Qua xem xét báo cáo, các đại biểu HĐND thành phố đã tán thành và 

đánh giá cao về kết quả công tác của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND, 

UBND thành phố, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Chi cục Thi 

hành án Dân sự thành phố; đánh giá cụ thể về kết quả phát triển kinh tế-xã hội, 

việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong năm 2021 của HĐND thành 

phố đã đề ra; đồng thời, xem xét và đề ra nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 

năm 2022. 

1.2. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp:  

- Căn cứ chương trình kỳ họp và các ý kiến, kiến nghị của cử tri về vấn 

đề xã hội quan tâm, các đại biểu HĐND thành phố đã tích cực thực hiện quyền 

chất vấn những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm tại các phiên chất vấn, 

thảo luận của kỳ họp. Trong 02 phiên chất vấn tại các kỳ họp HĐND thành phố 

năm 2021 đã có 21 ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND thành phố đối với Ủy 
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viên UBND thành phố và lãnh đạo một số đơn vị, phòng-ban thành phố, nội 

dung chất vấn tập trung vào một số vấn đề như: Có giải pháp nào cho việc phân 

lô tại một số dự án nhưng đất thổ cư rất ít nên dẫn đến tình trạng xây dựng sai 

phép và việc phân cấp các chỉ tiêu thu-chi cho các phường-xã có những chỉ tiêu 

thấp; quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết các thủ tục 

hành chính liên quan đến vấn đề đất đai rất chậm, mất rất nhiều thời gian của 

người dân, có trường hợp từ 3 đến 6 tháng; hỗ trợ điều trị cho các ca bệnh thuộc 

đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách, bảo trợ 

xã hội, còn các đối tượng khác thì thành phố có cơ chế cho các cơ sở y tế tư 

nhân trên địa bàn tham gia điều trị bệnh. Qua chất vấn cho thấy, những vấn đề 

Thường trực HĐND thành phố lựa chọn là phù hợp với thực tế, được cử tri và 

đại biểu quan tâm. Các vị đại biểu đã thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, 

nội dung chất vấn ngắn gọn, cụ thể, phản ánh được tâm tư nguyện vọng của cử 

tri trên địa bàn thành phố. 

Việc theo dõi những vấn đề đã hứa của người được chất vấn tại kỳ họp 

được Thường trực HĐND thành phố quan tâm thực hiện; chủ động rà soát việc 

thực hiện các vấn đề đã tiếp thu; đồng thời, đề nghị báo cáo tình hình và kết quả 

thực hiện những nội dung chất vấn để đại biểu được rõ. 

2. Giám sát giữa hai kỳ họp: 

2.1. Giám sát của Thường trực HĐND thành phố:  

Thường trực HĐND thành phố tổ chức 03 đợt giám sát tại 06 đơn vị, 

phường-xã về tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển 

kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm tại UBND phường Tiến 

Thành; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa tại 

phòng VH&TT thành phố, UBND phường Tân Phú; giám sát công tác Thi hành 

án Dân sự trên địa bàn tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố; kết quả, 

Thường trực HĐND có 48 ý kiến kiến nghị đề nghị UBND, các ngành chức 

năng thành phố và đơn vị chịu sự giám sát xem xét giải quyết.   

2.2. Giám sát của 02 Ban HĐND thành phố:  

- Ban Kinh tế-Xã hội HĐND thành phố: Tổ chức 02 đợt giám sát tại 

02 đơn vị về tình hình thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại Xí nghiệp CT-

CC thành phố; tình hình công nhận trường chuẩn quốc gia trên địa bàn tại 

Phòng GD&ĐT thành phố; thẩm tra các văn bản trình kỳ họp giữa năm và 

cuối năm 2021; kết quả, Ban Kinh tế-Xã hội HĐND có 26 ý kiến kiến nghị 

đề nghị UBND, các ngành chức năng thành phố và đơn vị chịu sự giám sát 

xem xét giải quyết.    

- Ban Pháp chế HĐND thành phố: Tổ chức 04 đợt giám sát tại 08 đơn 

vị về tình hình tổ chức và hoạt động của phòng Tư pháp thành phố; công tác 

tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại Ban 

Tiếp công dân thành phố, UBND phường Tân Thiện và phường Tân Phú; công 

tác giải quyết án dân sự của Tòa án nhân dân thành phố; giám sát công tác 

tuyển quân xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, việc thực hiện Luật nghĩa vụ 
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quân sự trên địa bàn; thẩm tra các văn bản trình kỳ họp giữa năm và kỳ họp 

cuối năm 2021; kết quả, Ban Pháp chế HĐND có 58 ý kiến, kiến nghị đề nghị 

UBND, các ngành chức năng thành phố và đơn vị chịu sự giám sát xem xét 

giải quyết.   

Ngoài ra, Thường trực, 02 Ban HĐND tham dự Đoàn giám sát của 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh giám sát tại UBND thành phố; dự 

khảo sát công tác 06 tháng UBMTTQ tỉnh và tham gia đoàn giám sát của 

UBMTTQVN thành phố theo kế hoạch. 

- Đến nay, các ý kiến, kiến nghị sau giám sát của Thường trực, 02 Ban 

HĐND thành phố đã được UBND, các đơn vị, phòng-ban thành phố và UBND 

các phường-xã quan tâm chỉ đạo giải quyết; đối với các kiến nghị thuộc thẩm 

quyền UBND tỉnh và các Sở-ngành tỉnh, UBND thành phố đã có văn bản đề 

nghị xem xét giải quyết.           

 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

1. Kết quả đạt được: 

- Trong năm 2021, Thường trực HĐND và 02 Ban HĐND thành phố đã 

thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định và chương trình công tác đề ra, 

nhất là trong công tác điều hòa phối hợp hoạt động giám sát của 02 Ban HĐND; 

hoạt động giám sát được duy trì thường xuyên, nội dung giám sát có trọng tâm, 

trọng điểm, tổ chức nhiều đợt giám sát chuyên đề, tập trung vào các vấn đề 

được nhân dân quan tâm; các ý kiến, kiến nghị của Thường trực, 02 Ban HĐND 

thành phố được UBND thành phố và các ngành chức năng thành phố xem xét 

giải quyết. Công tác phối hợp giám sát giữa Thường trực HĐND với UBND, 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố tiếp tục được duy trì và phát huy 

hiệu quả.  

- Chất lượng và hiệu quả các cuộc giám sát được nâng lên, Thường trực 

HĐND và 02 Ban HĐND thành phố quan tâm đổi mới hình thức giám sát như: 

Tổ chức giám sát theo chuyên đề, tập trung đi sâu vào những vấn đề còn khó 

khăn, tồn tại mà cử tri và nhân dân quan tâm; nội dung, phạm vi đối tượng giám 

sát khá toàn diện trên các lĩnh vực, được đại biểu, cử tri đánh giá cao; thường 

xuyên tăng cường việc lồng ghép các nội dung giám sát, tham gia các Đoàn công 

tác, kiểm tra của UBND thành phố; tăng cường giám sát tại kỳ họp thông qua 

việc xem xét các báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện các nghị 

quyết của HĐND thành phố đã ban hành. Các báo cáo kết quả giám sát của 

Thường trực HĐND và 02 Ban HĐND thành phố đã tập trung chỉ rõ những hạn 

chế, khó khăn, bất cập; đồng thời, đưa ra các kiến nghị, giải pháp, đề nghị UBND 

thành phố, các đơn vị, phòng-ban thành phố và UBND các xã-phường thực hiện. 

Thường xuyên quan tâm theo dõi việc giải quyết các kiến nghị của Thường trực, 

02 Ban HĐND thành phố sau các đợt giám sát. 
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2. Tồn tại, hạn chế: 

- Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Thường trực, 02 Ban HĐND 

thành phố sau các đợt giám sát của UBND thành phố và các ngành chức năng 

thành phố có một số việc còn chậm. 

- Một số đơn vị, phòng-ban thành phố và UBND các xã-phường được 

chọn giám sát chưa chuẩn bị tốt nội dung và thời gian theo quy định, bố trí 

thành phần làm việc với Đoàn giám sát chưa đảm bảo theo kế hoạch. 

- Do chưa sắp xếp tốt lịch công tác nên một số đại biểu HĐND thành 

phố còn vắng mặt trong các đợt giám sát của Thường trực và 02 Ban HĐND 

thành phố.   

- Hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND thành phố tại các kỳ họp còn ít, 

có nội dung chất vấn chưa sâu. 

III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT: 

1. Đối với Thường trực HĐND thành phố: 

 - Quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn 02 Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND 

thành phố và Thường trực HĐND các xã-phường triển khai hoạt động giám 

sát theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật 

Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, đảm bảo khách quan, đúng vai 

trò trách nhiệm và đạt hiệu quả. 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát 

năm 2022 của HĐND thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo theo 

luật định. 

 - Tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp để 

nâng cao chất lượng chất vấn tại kỳ họp, phát huy vai trò của đại biểu HĐND 

trong việc chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp và vai trò, trách nhiệm của người 

đứng đầu các đơn vị, phòng-ban thành phố trong trả lời chất vấn và thực hiện 

các giải pháp thực hiện. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các vấn 

đề đã được lãnh đạo UBND và các đơn vị, phòng-ban thành phố tiếp thu giải 

quyết tại các đợt giám sát. 

2. Đối với UBND thành phố:  

- Chủ động tích cực trong việc chỉ đạo các đơn vị, phòng-ban thành phố 

và xã-phường nghiêm túc chuẩn bị các báo cáo, thành phần tham dự phục vụ 

đoàn giám sát đảm bảo chất lượng, nội dung, thời gian theo quy định. 

- Tăng cường phối hợp với Thường trực, 02 Ban HĐND thành phố trong 

hoạt động giám sát, chỉ đạo các đơn vị, phòng-ban thành phố và UBND xã-

phường thực hiện giải quyết tốt các kiến nghị của Thường trực, 02 Ban HĐND 

và đại biểu HĐND thành phố sau các đợt giám sát và sau các kỳ họp. 

3. Đối với 02 Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND thành phố: 

Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát của Ban, của Tổ đại 

biểu trên cơ sở Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND 
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thành phố, tăng cường phối hợp trong các hoạt động giám sát, thẩm tra; tích cực 

đề xuất các nội dung chất vấn, những vấn đề cần giải trình tại kỳ họp. 
 

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021 

của Thường trực và 02 Ban HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố 

tổng hợp báo cáo HĐND thành phố./. 
 

Nơi nhận:                                                                        
-Thường trực HĐND tỉnh; 

-Thường trực Thành uỷ; 

-UBND, UBMTTQVN thành phố;                                                      
-Đại biểu HĐND thành phố; 

-TT HĐND các xã-phường;  

-LĐVP, CV: HĐND;                 
-Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ  

                         KT. CHỦ TỊCH 

              PHÓ CHỦ TỊCH 
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