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Số:          /TTr-HĐND         Đồng Xoài, ngày      tháng 6 năm 2022 
 

   

TỜ TRÌNH 
Chương trình giám sát  

của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2023.  
 
 

 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

ngày 22 tháng 11 năm 2015;  

Trên cơ sở tổng hợp đề nghị của 02 Ban Hội đồng nhân dân thành phố, 

đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Ban Thường trực UBMTTQVN thành 

phố và kiến nghị của cử tri, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị 

Hội đồng nhân dân thành phố xem xét thông qua chương trình giám sát của 

Hội đồng nhân dân thành phố năm 2023, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT: 

Theo quy định tại Điều 58 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân năm 2015 có hiệu lực ngày 01/7/2016: “Chậm nhất là 

ngày 01 tháng 3 của năm trước, 02 Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội 

đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố 

và cử tri ở địa phương gửi đề nghị, kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân 

thành phố đến Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố,...; Thường trực Hội 

đồng nhân dân thành phố dự kiến chương trình giám sát hàng năm của Hội 

đồng nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết 

định tại kỳ họp giữa năm của năm trước”. Do đó, tại kỳ họp này Thường trực 

Hội đồng nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét thông 

qua dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành 

phố năm 2023. 

II. THẨM QUYỀN GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ: 

Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc tuân thủ theo Hiến pháp, 

pháp luật ở địa phương và việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

thành phố; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân thành 

phố, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục 

Thi hành án Dân sự thành phố và 02 Ban Hội đồng nhân dân thành phố; giám 

sát quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố và nghị quyết Hội đồng nhân 

dân các xã-phường. 
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Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố do Hội đồng 

nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, 02 Ban Hội 

đồng nhân dân thành phố, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu 

Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện. 

III. CÁC HÌNH THỨC GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ: 

1. Giám sát tại kỳ họp. 

Tại các kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân thành phố giám sát thông 

qua việc: 

- Xem xét báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực Hội đồng 

nhân dân thành phố, 02 Ban Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân 

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

cục Thi hành án Dân sự thành phố trình tại kỳ họp theo quy định của pháp luật. 

- Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố, 

Hội đồng nhân dân các xã-phường có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản 

quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân thành phố theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành 

phố; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. 

2. Giám sát giữa hai kỳ họp. 

Trong thời gian giữa hai kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố giám sát 

thường xuyên thông qua các hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân 

thành phố, 02 Ban Hội đồng nhân dân thành phố, Tổ đại biểu Hội đồng nhân 

dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; thành lập đoàn giám 

sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, 02 Ban Hội đồng 

nhân dân thành phố để tiến hành giám sát theo kế hoạch.
 

IV. NỘI DUNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ: 

1. Những nội dung Hội đồng nhân dân thành phố trực tiếp giám sát 

tại kỳ họp thường lệ. 

a) Hội đồng nhân dân thành phố xem xét báo cáo công tác của Thường 

trực Hội đồng nhân dân thành phố, 02 Ban Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy 

ban nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân 

thành phố và Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố. 

b) Hội đồng nhân dân thành phố xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân 

thành phố về kinh tế-xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân 

sách nhà nước 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. 

c) Hội đồng nhân dân thành phố xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân 

thành phố, nghị quyết của Hội đồng nhân dân các xã-phường có dấu hiệu trái 

với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp 
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trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố theo đề nghị của Thường 

trực Hội đồng nhân dân thành phố. 

d) Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố chất vấn Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy viên Ủy 

ban nhân dân thành phố, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố, Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố và Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án 

Dân sự thành phố. 

 2. Những nội dung Hội đồng nhân dân thành phố giám sát 

thường xuyên. 

a) Việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện 

nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố; 

b) Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, 02 Ban 

Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân 

thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố và Chi cục Thi hành án Dân sự 

thành phố. 

c) Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố và nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân các xã-phường; 

d) Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và việc thực hiện 

các kiến nghị của các Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố. 

3. Những nội dung Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chuyên đề 

giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố. 

a) Tình hình triển khai, thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

thành phố và hoạt động của Hội đồng nhân dân các xã-phường; khảo sát tình 

hình tổ chức và hoạt động của HĐND các xã-phường. 

 b) Lĩnh vực kinh tế, ngân sách:  

 - Tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh 

tế, thu-chi ngân sách, xây dựng cơ bản năm 2023.  

 - Kế hoạch thu-chi ngân sách, xây dựng cơ bản năm 2024.  

 - 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 2023.  

- Công tác quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn 

thành phố. 

- Việc gắn biển số nhà, tên đường trên địa bàn thành phố. 

- Tình hiện thực hiện các dự án xây dựng cơ bản. 

  c) Lĩnh vực văn hóa-xã hội: Tình hình thực hiện công tác bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. 

  d) Lĩnh vực chấp hành và thực thi pháp luật:  

- Kết quả thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam tại Công an thành phố 

Đồng Xoài. 
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- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp 

nhận và Trả kết quả các phường-xã. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên  địa bàn. 

  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 1. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố gắn liền với việc 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định và được tiến hành thường 

xuyên, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ 

quan chịu sự giám sát. 

 2. Đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố giao Thường trực Hội đồng 

nhân dân thành phố căn cứ chương trình giám sát này xây dựng kế hoạch tổ 

chức thực hiện; 02 Ban Hội đồng nhân dân thành phố căn cứ chương trình giám 

sát, kế hoạch triển khai của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xây 

dựng chương trình giám sát của Ban; các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành 

phố căn cứ điều kiện và tình hình thực tế, chủ động lựa chọn nội dung hoặc các 

vấn đề do Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân thành 

phố phân công để xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám 

sát, báo cáo kết quả giám sát theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tuỳ tình 

hình thực tế, Thường trực Hội đồng nhân dân và 02 Ban Hội đồng nhân dân 

thành phố có thể điều chỉnh, bổ sung nội dung giám sát các vấn đề phát sinh 

hoặc giám sát chuyên đề và báo cáo với Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ 

họp gần nhất.    

 - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện 

Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp 

giữa năm 2024; 02 Ban Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện 

chương trình giám sát của Ban với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. 

 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố điều hòa, phối hợp 

hoạt động giám sát của 02 Ban Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định của 

pháp luật, đồng thời triển khai thực hiện đảm bảo đạt kết quả cao./. 

Trân trọng kính trình! 
 

Nơi nhận:                                                                        
-CT, PCT HĐND thành phố; 

-Đại biểu HĐND thành phố; 

-LĐVP, CV: HĐND; 

-Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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