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      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
              TP. Lạng Sơn, ngày 28 tháng 6 năm 2019 

 
 

BÁO CÁO 
Kết quả hoạt động giám sát của HĐND thành phố Lạng Sơn năm 2018 

(Trình kỳ họp thứ Mười HĐND thành phố khoá XX) 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt 
động giám sát của Quốc Hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Thường trực 
HĐND thành phố báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2018, như sau: 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT, KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA 
HĐND THÀNH PHỐ 

1. Hoạt động khảo sát, kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND 

Thường trực HĐND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 426/KH-HĐND 
ngày 28/12/2017 về Kế hoạch thực hiện chương trình giám sát của HĐND và các 
Ban của HĐND thành phố năm 2018 và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch 
đã đề ra: Tổ chức 01 cuộc khảo sát, 10 cuộc kiểm tra và 05 đoàn giám sát đối 
với 13 cơ quan, đơn vị, UBND các phường xã trên các lĩnh vực. Hoạt động giám 
sát có sự đổi mới, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm (trong đó giám sát 
lại đối với 02 đơn vị: Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố và Ban Quản 
lý Chợ Giếng vuông); đồng thời, chỉ đạo các Ban của HĐND thành phố tổ chức 
11 đoàn giám sát trên một số lĩnh vực; tổ chức 01 phiên họp giải trình giữa hai 
kỳ họp đối với Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố về trách nhiệm của cơ 
quan quản lý nhà  nước trong việc thực hiện ngăn chặn, xử lý các công trình vi phạm 
trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn phường Đông kinh, Vĩnh Trại năm 2017, 2018 
(có biểu tổng hợp các cuộc khảo sát, kiểm tra, giám sát kèm theo). 

2. Hoạt động giám sát của các Ban HĐND thành phố 

a) Ban Kinh tế-Xã hội:  

- Tổ chức 05 Đoàn giám sát trên một số lĩnh vực KT-XH, gồm: Giám sát 
đối với UBND phường Vĩnh Trại và phường Hoàng Văn Thụ về công tác quản 
lý nhà nước đối với các khu di tích (Đền) năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018; 
Công tác quản lý việc dạy thêm, học thêm đối với phòng GD&ĐT thành phố; 
Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018 đối 
với UBND phường Chi Lăng và giám sát đối với với một số cơ quan đơn vị, 
UBND phường xã về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ 
họp thứ Tám HĐND thành phố. 

b) Ban Pháp chế:  

- Tổ chức 06 Đoàn giám đối với 06 đơn vị, gồm: Công tác Tiếp công dân 
năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018 đối với Ban Tiếp công dân thành phố; Tình 
hình và kết quả thực hiện quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở đối với 
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phòng Tư pháp và UBND xã Hoàng Đồng; Tình hình chấp hành pháp luật về 
công tác xét xử án hình sự, hôn nhân và gia đình đối với Tòa án nhân dân thành 
phố; Tình hình chấp hành pháp luật về quản lý, giáo dục người được hưởng án 
treo đối với UBND phường Tam Thanh và phường Hoàng Văn Thụ. 

II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT, KIỂM TRA,  GIÁM SÁT  

1. Kết quả cụ thể trên một số lĩnh vực trong hoạt động khảo sát, kiểm 
tra, giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố 

a) Về lĩnh vực kinh tế, Quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản 

- Về tình hình và kết quả thực hiện công tác phối hợp, kiểm tra, xử lý về 
chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn thành phố năm 
2017, 8 tháng đầu năm 2018 đối với Đội Quản lý thị trường số 1: Trong năm 
2017 và 8 tháng đầu năm 2018, Đội Quản lý thị trường số 1 (Đội 1) đã thực hiện 
tốt công tác tham mưu cho UBND thành phố và Ban chỉ đạo 389 thành phố chỉ 
đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian 
lận thương mại, hàng giả… trên địa bàn thành phố; cán bộ, công chức Đội 1 đã 
có nhiều cố gắng phối hợp với các cơ quan thực hiện các giải pháp quản lý thị 
trường đạt hiệu quả, không để hình thành các tụ điểm buôn lậu lớn trên địa bàn; 
công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống 
buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm được quan tâm thực hiện; 
hàng hóa cơ bản đã được kiểm soát trên cả khâu lưu thông và các địa điểm kinh 
doanh, không có ngộ độc thực thực phẩm xảy ra trên địa bàn, tạo sự yên tâm cho 
người tiêu dùng. Thực hiện tốt công tác quản lý tang vật vi phạm hành chính và 
xử lý một cách kịp thời hàng hóa đã có quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước 
theo quy định (đã kiểm tra 1.053 vụ, phát hiện và xử phạt 629/629 vụ vi phạm với 
tổng số tiền 3.207,3 triệu đồng; giá trị hàng hóa tịch thu 6.140,9 triệu đồng; số 
tiền thu lợi bất hợp pháp 1.847,0 triệu đồng; tiền bán hàng hóa sung quỹ nhà nước 
3.576,0 triệu đồng). Tuy nhiên, công tác thống kê các hộ kinh doanh tăng, giảm 
chưa được kịp thời; công tác tuyên truyền, kiểm tra các quán ăn đường phố chưa 
thường xuyên (quán ăn sáng, ăn ban đêm, hàng rong, xe đẩy); một số tổ chức, cá 
nhân kinh doanh tại các chợ chưa thực hiện tốt văn minh thương mại; tình hình 
buôn bán, vận chuyển hàng hóa có hóa đơn bán hàng hợp thức hóa hàng hóa nhập 
lậu vẫn diễn ra. 

 - Về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2018 đối với Ban Quản 
lý chợ Giếng Vuông: Trong 8 tháng đầu năm 2018, Ban Quản lý Chợ Giếng 
vuông đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo, quản lý để chợ hoạt động ổn định. 
Nguồn thu huy động vốn, thu phí chợ, thu giá dịch vụ trông giữ xe, thu từ các dịch 
vụ hoạt động tại chợ, thu giá dịch vụ VSMT đều tăng so với cùng kỳ và thực hiện 
nộp ngân sách đảm bảo theo đúng quy định (tổng thu 8 tháng 4.101,25 triệu đồng, 
nộp ngân sách nhà nước theo quy định là 1.092,18 triệu đồng). Việc sắp xếp nơi 
trông giữ xe ô tô, xe máy và các phương tiện khác đảm bảo quy định. Công tác 
quản lý, khai thác bãi đỗ xe khu E đạt hiệu quả, thu bình quân 14,7 triệu/tháng 
(tăng bình quân 83%/tháng so với khi hợp đồng giao khoán). Công tác ANTT 
trong chợ được đảm bảo, công tác bảo vệ tài sản, hàng hóa được an toàn, không 
để xảy ra vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, trao đổi mua 
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bán trong chợ; Ban Quản lý chợ đã quan tâm công tác phòng cháy chữa cháy, 
không để xảy ra cháy nổ trong chợ. Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền đến các hộ 
kinh doanh trong chợ về ý thức bảo vệ môi trường, công tác VSMT trong chợ 
được cải tiện rõ nét. Tuy nhiên, việc bố trí sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử 
dụng địa điểm kinh doanh chưa khoa học, tại các khu vực kinh doanh trong chợ 
còn có một số hộ kinh doanh bán hàng chưa đúng theo quyết định số 2619/QĐ-
UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn; chưa xử lý dứt điểm các hộ 
bày bán hàng hóa sử dụng mái che, mái vẩy lấn chiếm đường đi, một số hộ kinh 
doanh khu vực giết mổ gia cầm và chợ phiên chưa đảm bảo VSMT gây ảnh 
hưởng mỹ quan nơi họp chợ. 

- Về Tình hình tổ chức triển khai thực hiện các mô hình sản xuất theo 
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và hiệu quả hoạt động 
của các hợp tác xã trên địa bàn xã Mai Pha: UBND xã Mai Pha đã tích cực 
tham mưu cho Đảng ủy tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị để phổ biến, quán triệt, 
giao nhiệm vụ cho các thành viên liên quan trong lãnh đạo, chỉ đạo duy trì và 
nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó quan tâm 
chỉ đạo thực hiện các mô hình sản xuất và hoạt động của các Hợp tác xã; UBND 
xã đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới hàng năm, kế hoạch xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2017-
2020 và 08 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện chương 
trình xây dựng nông thôn mới, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tới các thôn 
và các HTX trên địa bàn xã. Trong kỳ giám sát, trên địa bàn xã có 05 Hợp tác xã 
đang hoạt động theo các mô hình sản xuất tập trung phù hợp với tình hình sản 
xuất thực tế của địa phương, đạt được tiến độ, quy mô theo đăng ký ban đầu. 
Các mô hình sản xuất đều đạt được hiệu quả kinh tế cao hơn. Qua hạch toán 
kinh tế, hiệu quả 1 sào trồng rau an toàn có lãi từ 2->6,5 triệu đồng, mỗi hộ dân 
thu nhập khoảng 24 triệu đồng/năm; hiệu quả 1 sào trồng Dưa hấu an toàn là 
3,03 triệu đồng tương đương 84 triệu đồng/ha, mỗi hộ dân thu nhập khoảng 24-
>30 triệu đồng/năm, mô hình nuôi gà siêu trứng tại thôn Pò Đứa của HTX Thịnh 
Phương cho thu nhập 30 triệu đồng/hộ/năm. Các mô hình được hỗ trợ trong năm 
trước tiếp tục được duy trì và phát triển tốt như: Dự án nuôi lợn của ông Nguyễn 
Minh Đường thôn Bình Cằm cho thu nhập khoảng 130 triệu đồng/năm. Dự án trồng 
nho Cự Phong của ông Hoàng Văn Ba thôn Nà Chuông thu nhập khoảng 150 
triệu đồng/năm…Tuy nhiên, các mô hình phát triển chậm, chưa nhân rộng được 
mô hình có hiệu quả và mới hơn, chủng loại rau chưa phong phú; đầu ra cho sản 
phẩm rau chưa có những hợp đồng lớn. Địa điểm bán hàng tại chợ Đông Kinh 
sức tiêu thụ chậm; công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện theo các 
mô hình chưa cao. Việc tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất 
nông nghiệp còn hạn chế; một số hộ chưa thực hiện đúng theo quy trình kỹ thuật 
như: Mật độ trồng rau chưa phù hợp, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa đúng kỹ 
thuật,...; chưa chủ động tham mưu, báo cáo cấp trên khi gặp khó khăn vướng 
mắc tạo đầu ra cho sản phẩm.  

 - Về kết quả thực hiện công tác thu ngân sách trên địa bàn phường Đông 
Kinh 8 tháng đầu năm 2018: UBND phường chủ động tham mưu cho Đảng ủy 
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phường ban hành các văn bản, Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo thực hiện 
nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018; thực hiện niêm yết công khai các Đề án 
Chống thất thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân, thuế sử dụng đất phi 
nông nghiệp, thuế kinh doanh dịch vụ cho thuê phông, rạp, nấu ăn lưu động, nhà 
hàng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2020 và quy định thu giá dịch vụ 
VSMT tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phường để nhân dân được biết và 
thực hiện. Kết quả thu ngân sách 8 tháng đầu năm đạt 5.711,2 triệu đồng, bằng 
72,48% so với chỉ tiêu được giao. Việc thu nợ đọng thuế đã được quan tâm chỉ 
đạo, số nợ thuế của phường là 05 triệu đồng/01 hộ kinh doanh, UBND phường 
đã tuyên truyền vận động và thu hồi được 02 triệu đồng/01 hộ kinh doanh. Chi 
ngân sách cơ bản đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo 
an sinh xã hội, tổng số chi ngân sách là 2.685,8 triệu đồng, bằng 52,6% dự toán. 
Tuy nhiên, UBND phường chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo thu ngân sách, 
thu giá dịch vụ VSMT; Thu ngân sách 8 tháng tuy đạt tiến độ đề ra nhưng chưa 
đồng đều ở các sắc thuế; vẫn còn thất thu ngân sách trong lĩnh vực hoạt động kinh 
doanh vận tải tư nhân, dịch vụ cho thuê phông rạp, nấu ăn lưu động, nhà hàng và 
cho thuê địa điểm kinh doanh; một số nhiệm vụ chi chưa đảm bảo tiến độ, việc 
thực hiện chuyển nguồn chi chưa đúng quy định( kinh phí UBND thành phố phân 
bổ để xây dựng nhà văn hóa khối 1, UBND phường chuyển sang chi cho nhiệm 
vụ khác chưa báo cáo cấp có thẩm quyền). 

- Về công tác thu ngân sách và kết quả xử lý, thu hồi nợ đọng thuế 8 tháng 
đầu năm 2018; giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018 đối với 
Chi cục Thuế thành phố: Trong 8 tháng đầu năm 2018, công tác thu ngân sách 
trên địa bàn và triển khai thực hiện các Đề án chống thất thu thuế được chỉ đạo 
thực hiện quyết liệt và đạt hiệu quả cao. Tổng thu 8 tháng đạt 280.481 triệu đồng, 
bằng 79,9% dự toán tỉnh giao, bằng 76% dự toán thành phố giao và tăng 16,7% 
so với cùng kỳ (Thuế Tài nguyên, Thuế SDĐPNN, thu tiền sử dụng đất, Lệ phí 
môn bài, Thu cố định tại xã đã thu vượt so với dự toán năm 2018). Thực hiện các 
Đề án về thu ngân sách đạt hiệu quả, như: thu thuế đối với hoạt động xây dựng 
cơ bản tư nhân được 6.180,1 triệu đồng/659 hộ (số tiền thuế bằng 124,4%, số hộ 
bằng 101,7% so với cùng kỳ); hướng dẫn hộ gia đình kê khai Thuế sử dụng đất 
phi nông nghiệp (8 tháng đầu năm tăng số hộ quản lý thuế là 1.268 hộ); hoạt 
động kiểm tra, giám sát được quan tâm, qua kiểm tra giám sát phát hiện, xử lý 
các đơn vị, cá nhân vi phạm, số tiền truy thu và phạt là 1.115 triệu đồng; đã giảm 
khấu trừ 412 triệu đồng, giảm lỗ 8.856 triệu đồng; Thực hiện thu nợ đọng thuế 8 
tháng đầu năm là 35.019 triệu đồng (trong đó: thu nợ của năm 2017 chuyển sang là 
9.671 triệu đồng). Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: 
vẫn còn một số sắc thuế kết quả thu đạt thấp và giảm so với cùng kỳ, như: thuế 
GTGT đạt 59,4%; thuế TNDN đạt 68,8%; thuế tiêu thụ đặc biệt 57,1%; Lệ phí 
trước bạ đạt 59%; Việc triển khai thực hiện Đề án chống thất thu thuế trong lĩnh 
vực kinh doanh dựng rạp, nấu cỗ lưu động hiệu quả chưa cao; việc đôn đốc, quản 
lý nợ đọng thuế chưa hiệu quả, chưa có những biện pháp xử lý kiên quyết đối 
với những hộ chây ỳ, nợ đọng thuế. Số nợ thuế phát sinh cao (36,769 triệu 
đồng). Tổng nợ thuế đến 31/8/2018 là 35.525 triệu đồng (tăng 5,18% so với thời 
điểm 31/12/2017); chưa bao quát khai thác hết các nguồn thu, vẫn còn một số 
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sắc thuế kết quả thu đạt thấp và thất thu ở một số lĩnh vực như: Hoạt động kinh 
doanh vận tải tư nhân, dịch vụ nấu cỗ, dựng phông rạp, nhà hàng, kinh doanh dịch 
vụ chịu thuế TTĐB như Karaoke... (còn 04 phường, xã thu ngân sách đạt thấp cả 
về tiến độ và so với cùng kỳ). 

- Về công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn các phường:  

+ Trong quý I/2018, công tác quản lý trật tự xây dựng (TTXD) trên địa 
bàn được triển khai thực hiện ngày càng đi vào nề nếp và hiệu quả; thường 
xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân các văn bản quy định về 
TTXD; UBND các phường cơ bản nắm chắc các công trình xây dựng; phối hợp 
với Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố thực hiện tốt công tác kiểm tra, phát 
hiện, xử lý vi phạm về TTXD, nhiều công trình được phát hiện xử lý ngay từ khi 
mới khởi công, tỷ lệ công trình xây dựng có giấy phép ngày càng cao. Qua kiểm 
tra 109/109 công trình xây dựng trên địa bàn 5 phường (95 công trình phải xin 
cấp phép xây dựng và 14 công trình được miễn phép) phát hiện 02/95 công trình 
xây dựng không có giấy phép (tỷ lệ 2,1%), 93/95 công trình có giấy phép xây 
dựng (tỷ lệ 97,9%). Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBND các phường đã 
quan tâm công tác kiện toàn Đội quản lý TTĐT, phân công nhiệm vụ cho từng 
thành viên phụ trách địa bàn, khu vực. Tuy nhiên, công tác quản lý công trình 
xây dựng thiếu chặt chẽ, cơ bản các công trình chỉ được kiểm tra ở giai đoạn ban 
đầu, chưa quan tâm thường xuyên kiểm tra trong cả quá trình xây dựng và theo 
nội dung giấy phép, hồ sơ thiết kế đã được duyệt; tỷ lệ công trình xây dựng sai 
nội dung giấy phép còn cao (12,9, tăng 7,9% so với Nghị quyết HĐND đề ra), 
công tác kiểm tra, xử lý một số công trình vi phạm TTXD chưa kịp thời, chưa 
triệt để, mới chỉ dừng lại ở bước xử phạt VPHC, chưa tổ chức cưỡng chế công 
trình xây dựng vi phạm; năng lực công tác của một số cán bộ còn hạn chế. 

+ Qua giám sát công tác quản lý đô thị, TTXD trên địa bàn phường Chi 
Lăng năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018 nhận thấy: UBND phường có nhiều cố 
gắng trong việc chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận chuyên môn và khối phố nâng cao 
trách nhiệm, tăng cường thực hiện công tác quản lý TTXD, TTĐT trên địa bàn; 
thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm tra các công trình xây dựng. Cơ bản không 
còn công trình xây dựng không có giấy phép (Năm 2017 có 01 công trình không 
phép, chiếm tỷ lệ 0,83%, 9 tháng đầu năm 2019 các công trình xây dựng đều có 
phép 100%); Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý các hộ kinh doanh bán hàng 
lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Đã ban hành 82 quyết định xử phạt VPHC trong 
lĩnh vực giao thông đường bộ với số tiền 57,15 triệu đồng nộp vào kho bạc nhà 
nước. Đã xây dựng, hoàn thiện 11 tuyến phố văn minh. Tuy nhiên, tỷ lệ công 
trình xây dựng sai nội dung giấy phép còn cao (10,56%), công tác kiểm tra, xử 
lý một số công trình xây dựng vi phạm chưa kịp thời, hiệu quả xử lý vi phạm 
chưa cao; việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn còn diễn ra, nhất là ngoài giờ 
hành chính.  

- Về đầu tư xây dựng cơ bản đối với Ban QLDA: Ban Quản lý dự án đã 
chủ động, tích cực trong công tác tham mưu cho UBND thành phố triển khai 69 
dự án trên địa bàn, trong đó có 19 dự án chuẩn bị đầu tư (tạm dừng, hoãn chưa 
thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 06 dự án), 34 dự án chuyển tiếp và 16 dự án 
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khởi công mới (tạm dừng, hoãn chưa thi công 04 dự án). Quá trình triển khai 
các dự án cơ bản đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định; quan tâm công tác 
kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng các công trình và kiểm tra việc thực hiện 
các quy định về quản lý chất lượng công trình của các nhà thầu xây lắp; chấp 
hành các quy định vật tư, vật liệu đầu vào. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát 
thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện đúng quy 
định xây dựng cơ bản, đảm bảo an toàn trong khu vực thi công cũng như đảm 
bảo vệ sinh môi trường. Chất lượng các công trình được nâng lên; Tích cực phối 
hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, thành phố, UBND các phường, xã và 
đơn vị sử dụng trong việc kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi 
công, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh; 
Chủ động phối hợp với đơn vị sử dụng kịp thời trình UBND thành phố điều 
chỉnh một số hạng mục để phù hợp công năng sử dụng. Về khối lượng thi công 
cơ bản theo hợp đồng đã ký kết, thực hiện giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn 
thành theo quy định. Kế hoạch vốn năm 2018 là 95.671 triệu đồng (bố trí cho 
53/69 danh mục dự án gồm: 34 dự án chuyển tiếp, 16 dự án khởi công mới, 19 
dự án chuẩn bị đầu tư); Giá trị khối lượng thực hiện 07 tháng đầu năm 2018 đạt 
77.367 triệu đồng, bằng 80,86 % kế hoạch vốn; Giá trị giải ngân thanh toán đạt 
42.344 triệu đồng, bằng 44,26 % tổng kế hoạch vốn và bằng 54,73 % giá trị khối 
lượng thực hiện. Đối với 03 công trình giám sát trực tiếp (Dự án Cải tạo, nâng 
cấp các  trường Tiểu học Kim Đồng; Tiểu học Đông Kinh và Tiểu học Hoàng 
Đồng) đến thời điểm giám sát, các công trình thi công đạt từ 80 đến 92% khối 
lượng và đều đảm bảo tiến độ theo hợp đồng ký kết. Tuy nhiên, trong quá trình 
triển khai thực hiện các dự án còn có những hạn chế như: Năng lực của một số 
nhà thầu thiết kế, thi công, giám sát chưa đáp ứng yêu cầu, thiết kế dự án thiếu 
thực tế; quá trình thi công còn phải điều chỉnh nhiều; chất lượng thi công một số 
công trình chưa đảm bảo tính thẩm mỹ; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát 
công trình của Ban Quản lý dự án có lúc chưa thường xuyên, còn thiếu sót, dẫn 
đến chất lượng công việc chưa đảm bảo phải yêu cầu nhà thầu làm lại (dự án 
trường Tiểu học Hoàng Đồng); cơ bản các dự án tiến độ thi công chậm (còn 6 
công trình chậm tiến độ), một số công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng 
nhưng chậm làm quyết toán làm ảnh hưởng đến giải ngân, thanh quyết toán vốn 
đầu tư (05 công trình dự án hoàn thành chậm bàn giao), một số cán bộ của Ban 
chưa thực hiện hết trách nhiệm, chưa bám sát công trình, còn để sai sót trong 
quá trình triển khai dự án. 

b) Về Văn hóa - xã hội 

- Về công tác quản lý nhà nước đối với các di tích (Đền) năm 2017 và 4 
tháng đầu năm 2018 trên đại bàn phường Vĩnh trại và phường Hoàng Văn Thụ: 

UBND các phường đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với 
các di tích trên địa bàn, thường xuyên chỉ đạo các Ban quản lý đền chấp hành và 
tuân thủ các quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Ban quản lý các Đền luôn 
có tinh thần trách nhiệm cao trong bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa, lịch 
sử của di tích; giữ gìn an ninh, trật tự không gian, cảnh quan, kết cấu kiến trúc; 
bảo vệ môi trường, mỹ quan của di tích và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Không để 
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xảy ra hiện tượng chiếm đoạt tài sản, tài liệu, hiện vật, làm sai lệch, biến đổi các 
nội dung giá trị lịch sử và các thông tin liên quan đến di tích và cơ sở tín ngưỡng 
tôn giáo; không lợi dụng danh nghĩa di tích và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo để vận 
động quyên góp, trục lợi, phục vụ lợi ích cá nhân hoặc những mục đích trái với 
quy định của pháp luật. Không để tổ chức hay tạo điều kiện để các đơn vị, cá 
nhân tổ chức các hoạt động mê tín, dị đoan, các hủ tục lạc hậu trái với thuần 
phong mỹ tục của dân tộc, gây mất đoàn kết nội bộ và chia rẽ khối đại đoàn kết 
dân tộc tại các di tích và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Bên cạnh đó còn một số hạn 
chế đó là: Công tác quản lý nhà nước đối với Đền Kỳ Cùng còn lỏng lẻo, chưa 
thực hiện hết chức năng nhiệm vụ  (chưa thẩm định phê duyệt kế hoạch tài chính 
hàng năm của Ban quản lý đền). Quy chế hoạt động của Ban quản lý còn chung 
chung chưa rõ chức năng nhiệm vụ các thành viên, chưa có hướng dẫn định mức 
chi cụ thể. Việc kiểm soát, chứng kiến mở hòm công đức định kỳ, đột xuất chưa 
đủ thành phần dự theo quy định (thiếu đại diện của phòng TC-KH, phòng Văn 
hóa và Thông tin). Sổ ghi công đức ghi chép chưa cụ thể (không ghi ngày, tháng, 
năm theo dõi); Việc chỉ đạo, hướng dẫn ghi sổ công đức đối với BQL Đình mới 
chưa rõ ràng (không ghi thời gian, ngày tháng và không chốt sổ hàng tháng, 
năm); chưa kịp thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban quản lý 
ngay sau khi được kiện toàn. 

- Về công tác quản lý việc dạy thêm, học thêm đối với Phòng Giáo dục và 
Đào tạo thành phố: Phòng GD&ĐT thành phố cơ bản thực hiện có hiệu quả vai 
trò quản lý nhà nước đối với việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn; bám sát chức 
năng, nhiệm vụ, chủ động, tích cực tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo, 
hướng dẫn các nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định dạy thêm, học 
thêm. Hằng năm phòng GD&ĐT đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Bộ, 
Tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GD&ĐT về công tác dạy thêm, 
học thêm đến 100% trường học trực thuộc, đồng thời ban hành văn bản chấn 
chỉnh hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm, thường xuyên quán triệt chỉ đạo Ban 
giám hiệu các trường tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý giáo viên thực 
hiện nghiêm các quy định về dạy thêm, học thêm. Tăng cường công tác kiểm tra, 
xử lý kịp thời và nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm, qua kiểm tra phát 
hiện 02 cá nhân và 01 tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, đã 
tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giáo dục bằng hình thức phạt tiền 03 trường hợp và kiểm 
điểm rút kinh nghiệm 01 trường hợp. Việc cấp phép dạy thêm, học thêm trên địa 
bàn thành phố được thực hiện đúng theo quy định và đi vào nề nếp, từng bước 
khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm không phép trước đây. Tuy nhiên, công 
tác tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực dạy thêm, học thêm chưa quyết 
liệt, cụ thể. Công tác phối hợp với UBND các phường, xã trong việc thống kê 
quản lý các cơ sở dạy thêm trên địa bàn chưa thường xuyên; Chất lượng dạy 
thêm, học thêm trong nhà trường mặc dù đã được nâng lên, nhưng chưa có sự 
đột phá về chất lượng dạy và học để giảm thiểu việc dạy thêm, học thêm ngoài 
nhà trường; Việc kiểm soát và ngăn chặn các cơ sở, cá nhân dạy thêm đối với 
bậc tiểu học còn hạn chế. 
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- Về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Tám 
HĐND thành phố: UBND thành phố đã tích cực tập trung chỉ đạo, phấn công các 
phòng, ban chuyên môn, các phường, xã và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, 
xem xét, khảo sát, giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri; công tác phối 
hợp giữa các phòng, ban, ngành, các cơ quan liên quan và UBND các phường xã 
để giải quyết các kiến  nghị của cử tri đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đã giải 
quyết được 55/61 nội dung kiến nghị của cử tri, đạt tỷ lệ 90,16%. Tuy nhiên, 
việc giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chậm, vẫn còn 6/61 ý kiến 
kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết; Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết 
kiến nghị của cử tri của UBND thành phố còn một số nội dung chưa đề ra giải 
pháp và lộ trình giải quyết cụ thể; một số phòng, ban chuyên môn, cơ quan, đơn 
vị, phường xã liên quan chưa chủ động phối hợp, chưa tích cực nghiên cứu, xem 
xét giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.  

c) Về lĩnh vực tư pháp - xây dựng chính quyền 

- Về công tác tiếp công dân; phân loại, xử lý đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 
năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018 tại Ban tiếp công dân thành phố:  

Ban Tiếp công dân đã bố trí cán bộ trực tiếp công dân thường xuyên và 
chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND, Thường trực HĐND thành phố tiếp 
công dân định kỳ theo quy định. Trong kỳ giám sát, đã tham mưu cho Chủ tịch 
UBND, Thường trực HĐND tiếp công dân định kỳ được 32 kỳ với 432 lượt ý 
kiến kiến nghị, phản ánh chủ yếu về lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng. Tiếp 
công dân thường xuyên, đột xuất được 441 lượt với 406 đơn gửi kèm. Các kiến 
nghị, phản ánh của công dân được ghi chép đầy đủ. Sau mỗi kỳ tiếp công dân đã 
kịp thời tham mưu ban hành Thông báo kết quả tiếp công dân và ý kiến kết luận, 
chỉ đạo của đồng chí Chủ trì tiếp công dân, giao việc cho các cơ quan, chuyên 
môn giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân theo thẩm quyền; Công tác 
phân loại, xử lý đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo được thực hiện có 
hiệu quả. Trong kỳ giám sát, đã tiếp nhận, phân loại 733 đơn của công dân và 
chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý đảm bảo trình tự, thủ tục và thời 
hạn theo quy định; Việc theo dõi, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh được quan tâm thực hiện. Ban Tiếp công dân đã thường xuyên rà soát, 
đôn đốc các cơ quan chuyên môn được giao giải quyết đơn báo cáo tiến độ và 
kết quả giải quyết để kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo 
giải quyết; Công tác tổng hợp tình hình, kết quả và thực hiện chế độ thông tin, 
báo cáo đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Phối hợp tốt với cơ quan Thanh tra 
trong kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các cơ quan chuyên môn và UBND 
các phường, xã. Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ công tác tiếp 
công dân; đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ tham gia tiếp công dân theo 
quy định. 

Tuy nhiên, công tác đôn đốc các cơ quan chuyên môn được giao giải 
quyết đơn, kiến nghị, phản ánh của công dân còn hạn chế; việc theo dõi tiến độ 
giải quyết của các cơ quan chuyên môn chưa sát sao; Việc phân loại, xử lý một 
số đơn chưa chính xác gây ảnh hưởng đến thời gian giải quyết đơn của các cơ 
quan được giao giải quyết theo thẩm quyền; Việc cập nhật tiến độ giải quyết đơn 



 

9

thư, kiến nghị, phản ánh chưa thường xuyên, liên tục. Việc tham mưu cho 
UBND thành phố ban hành văn bản đôn đốc các cơ quan chuyên môn thực hiện 
các Kết luận của Chủ tịch UBND tại các kỳ tiếp công dân chưa thường xuyên là 
một trong những nguyên nhân dẫn đến việc một số công dân đến kiến nghị, phản 
ánh về cùng một nội dung nhưng không được giải quyết dứt điểm. 

- Về tình hình và kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải 
ở cơ sở đối với phòng Tư pháp thành phố và UBND xã Hoàng Đồng:  

Phòng Tư pháp đã chủ động tham mưu cho UBND thành phố ban hành 
các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và 
các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến công tác hòa giải cho đội ngũ cán 
bộ tư pháp phường, xã và đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn; Quan tâm công tác 
tập huấn kiến thức pháp luật và kiểm tra tình hình quản lý nhà nước về hòa giải 
ở cơ sở tại UBND các phường, xã; tham mưu cho UBND thành phố lãnh đạo, 
chỉ đạo UBND các phường, xã kiện toàn tổ hòa giải kịp thời, hoạt động có chất 
lượng nên đã giảm thiểu tình trạng khiếu kiện vượt cấp; ổn định tình hình trật tự 
trị an trên địa bàn thành phố. 

UBND xã Hoàng Đồng đã quan tâm thành lập 20 tổ hòa giải ở 20 thôn trên 
địa bàn; kịp thời kiện toàn các tổ hòa giải khi có sự thay đổi về nhân sự; Phân 
công công chức Tư pháp - hộ tịch tham mưu giúp UBND xã quản lý nhà nước về 
công tác hòa giải ở cơ sở; Theo dõi, giám sát thường xuyên công tác hòa giải ở cơ 
sở, cử cán bộ chuyên môn kịp thời tư vấn, hỗ trợ về pháp luật  đối với các tổ hòa 
giải khi tiến hành hòa giải các vụ việc phức tạp, tranh chấp, mâu thuẫn kéo dài; 
Kịp thời thanh toán chế độ thù lao cho các tổ hòa giải đúng quy định. 

Bên cạnh đó, còn có một số hạn chế như: Phòng Tư pháp chưa thường 
xuyên quan tâm tổ chức tập huấn kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên cơ 
sở. Việc hướng dẫn cơ sở hỗ trợ kinh phí cho các tổ hòa giải hoạt động chưa đầy 
đủ; chưa chủ động đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các Hòa giải viên, tổ hòa 
giải thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở và tham mưu tổ chức công tác sơ, tổng 
kết; UBND xã Hoàng Đồng chưa quan tâm thực hiện công tác tập huấn, hướng 
dẫn kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên, công tác sơ kết, tổng kết, thi đua 
khen thưởng chuyên đề về công tác hòa giải và việc hỗ trợ kinh phí cho các tổ hòa 
giải hoạt động theo quy định. 

- Tình hình chấp hành pháp luật về công tác xét xử án hình sự, giải quyết 
án hôn nhân và gia đình: Tòa án nhân dân thành phố đã có nhiều cố gắng, nỗ lực 
trong công tác giải quyết án, với tỷ lệ án được giải quyết đạt cao so với chỉ tiêu 
cấp trên giao (án hình sự: thụ lý 191 vụ 321 bị cáo, đã giải quyết 173 vụ 293 bị 
cáo, đạt tỷ lệ 91%; án hôn nhân và gia đình: Thụ lý 287 vụ, đã giải quyết 255 vụ 
đạt tỷ lệ 87%,). Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ 
cán bộ, hạn chế các sai sót, nâng cao chất lượng công tác giải quyết án. Lãnh 
đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ giải quyết án của từng thẩm 
phán, giúp các thẩm phán đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, không có án quá hạn 
luật định; Trong công tác xét xử luôn đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp 
luật về trình tự, thủ tục tố tụng; không có án oan, bỏ lọt tội phạm. Thực hiện tốt 
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công tác phối hợp với các cơ quan tố tụng, chính quyền địa phương trong việc 
xét xử án điểm, án lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Tổ chức tốt 
các phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ 
Chính trị về cải cách tư pháp; Quan tâm nâng cao chất lượng, số lượng các vụ 
việc hòa giải thành trong quá trình giải quyết án hôn nhân và gia đình, tỷ lệ hòa 
giải thành vượt chỉ tiêu ngành giao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt 
được vẫn còn có một số hạn chế như: Có 01 vụ án hình sự bị sửa do lỗi chủ quan 
của thẩm phán; 01 vụ án hình sự bị Viện kiểm sát cùng cấp kháng nghị phúc 
thẩm; Một số bản án, quyết định khi ban hành còn có sai sót nhỏ; việc chấp hành 
quy định về thời gian gửi văn bản cho Viện Kiểm sát một số vụ việc chưa đúng 
quy định; Tiến độ giải quyết một số vụ án Hôn nhân và gia đình về chia tài sản 
chung còn kéo dài thời gian tiến hành tố tụng. 

- Về công tác quản lý, giáo dục người được hưởng án treo trên địa bàn 
phường Hoàng Văn Thụ, phường Tam Thanh: UBND các phường đã nghiêm túc 
quán triệt, tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện Luật thi hành án hình sự và các văn 
bản pháp luật liên quan về công tác quản lý, giáo dục các bị án bị phạt tù nhưng 
cho hưởng án treo trên địa bàn phường; giao cho cán bộ tư pháp - Hộ tịch và 
công an phường phối hợp với các tổ chức đoàn thể tham mưu giúp Chủ tịch 
UBND phường thực hiện quản lý đối tượng. Trong kỳ giám sát, UBND phường 
Tam Thanh quản lý 8 đối tượng, UBND phường Hoàng Văn Thụ quản lý 11 đối 
tượng; việc thực hiện tiếp nhận bản án, hồ sơ thi hành án được thực hiện đúng 
trình tự, thủ tục. Phân công cán bộ quản lý, giám sát người được hưởng án treo 
theo quy định, kịp thời phân công người thay thế cán bộ chuyển công tác. Định 
kỳ yêu cầu bị án viết bản tự nhận xét quá trình chấp hành án. Đa số các bị án đều 
chấp hành tương đối nghiêm túc cam kết với chính quyền cơ sở trong việc tuân 
thủ pháp luật, thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, có nhiều tiến bộ, không có 
bị án vi phạm pháp luật, tái phạm trong thời gian chấp hành án; thường xuyên 
quan tâm công tác đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm thời gian thử 
thách đối với bị án chấp hành tốt nghĩa vụ thi hành án. Tuy nhiên, quá trình quản 
lý việc cập nhật sổ thụ lý, công tác quản lý hồ sơ và công tác giám sát, giáo dục 
người được hưởng án treo có trường hợp chưa chặt chẽ; ý thức trách nhiệm của 
một số bị án trong việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án chưa tốt, sự phối hợp giữa 
gia đình người bị kết án và các cơ quan, tổ chức còn hạn chế; việc phân công 
cán bộ tham mưu, giúp UBND giám sát, giáo dục người được hưởng án treo của 
UBND phường Hoàng văn Thụ không đúng quy định tại Khoản 2, Điều 63 Luật 
Thi hành án hình sự. 

- Về việc tổ chức phiên họp giải trình trong thời gian giữa hai kỳ họp 
HĐND: Thường trực HĐND thành phố tổ chức 01 phiên họp giải trình giữa hai 
kỳ họp về trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trong thực hiện ngăn chặn, 
xử lý các công trình vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Đông Kinh, 
phường Vĩnh Trại thành phố Lạng Sơn năm 2017, năm 2018. 

Phiên giải trình đã diễn ra với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, thẳng 
thắn. Trưởng phòng Quản lý đô thị và các cơ quan có liên quan đến công tác quản 
lý trật tự xây dựng, đã cơ bản giải trình được các nội dung đề cập của phiên họp, 
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nêu các biện pháp đã làm trong việc xử lý 10 công trình vi phạm, thấy được một 
phần trách nhiệm trong những hạn chế, thiếu sót…Tuy nhiên, Phòng Quản lý đô 
thị và các cơ quan còn nêu nhiều lý do khách quan, chưa nhận thấy rõ trách nhiệm 
của mình trong công tác tham mưu, công tác kiểm soát địa bàn, xử lý các sai 
phạm chậm chễ, để các công trình vi phạm diễn ra nhiều, trong thời gian dài, chưa 
được xử lý dứt điểm, làm mất hiệu lực quản lý Nhà nước, khi các công trình vi 
phạm đã hoàn thành mà phải cưỡng chế gây tổn thất tài sản xã hội, dễ phát sinh 
tiêu cực.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố đã 
bám sát nghị quyết năm 2018 của Đảng bộ thành phố Lạng Sơn và các nghị 
quyết HĐND thành phố để cụ thể hoá nội dung, chương trình giám sát năm 
2018; hoạt động giám sát được bảo đảm thực hiện theo đúng Luật Hoạt động 
giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 và Quy chế hoạt động của HĐND 
thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021; Thường trực HĐND, các Ban HĐND 
thành phố đã hoàn thành chương trình giám sát đề ra; hoạt động giám sát tiếp 
tục có sự đổi mới theo từng công việc cụ thể; Nội dung giám sát có trọng tâm, 
trọng điểm về những vấn đề quan trọng, có tác động đến việc thực hiện các 
nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đầu tư 
XDCB của thành phố; Hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận 
sau giám sát được tăng cường, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử 
tri quan tâm; Chất lượng giám sát ngày càng được nâng lên và có hiệu quả; 
ngoài việc nghe báo cáo, các đoàn giám sát đã phân công thành viên kiểm tra sổ 
sách, hồ sơ, chứng từ, kiểm tra trực tiếp các công trình XDCB, khảo sát thực tế 
các mô hình,... do đó đã thu thập được nhiều thông tin phục vụ giám sát để có 
kết luận sát thực nhất. Khi tham gia đoàn giám sát các thành viên đoàn đã phát 
huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc sự phân công của trưởng đoàn, 
có những ý kiến xác đáng góp phần đạt kết quả tốt cho công tác giám sát.  

Sau mỗi cuộc giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND đều có 
thông báo kết luận kết quả giám sát, đánh giá rõ ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, 
khuyết điểm của đơn vị chịu sự giám sát, đồng thời đưa ra 167 kiến nghị đối với 
các cơ quan đơn vị (87 kiến nghị với đơn vị chịu sự giám sát, 52 kiến nghị đối 
với UBND thành phố và 28 kiến nghị đối với các cơ quan đơn vị liên quan), yêu 
cầu cơ quan, đơn vị có biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc 
thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Các ý kiến, kiến nghị của Thường trực 
HĐND đều được UBND thành phố, đơn vị được kiểm tra, giám sát, cơ quan liên 
quan nghiêm túc tiếp thu và triển khai thực hiện. 

2. Hạn chế, khuyết điểm 

Hoạt động giám sát chủ yếu do Thường trực HĐND, các Ban HĐND thực 
hiện, việc tham gia hoạt động giám sát của các đại biểu còn hạn chế, hoạt động 
giám sát của Tổ đại biểu chủ yếu thực hiện giám sát tại kỳ họp; Vai trò của một 
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số đại biểu HĐND thành phố trong hoạt động giám sát chưa thể hiện rõ, thời 
gian dành cho việc nghiên cứu phục vụ cho giám sát của đại biểu còn ít. 

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁM SÁT 
CỦA HĐND THÀNH PHỐ 

1. Thường trực HĐND thành phố thực hiện điều hoà, phân công các Ban 
HĐND và chỉ đạo bộ phận Văn phòng giúp việc cho Thường trực HĐND 
thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị chịu sự giám sát và các cơ quan có 
liên quan thực hiện kiến nghị sau giám sát nghiêm túc, kịp thời. 

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực 
HĐND, huy động trí tuệ của các đại biểu HĐND trong việc xem xét, quyết định 
đến những vấn đề quan trọng của thành phố tại các kỳ họp HĐND.   

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát phải được chuẩn bị chu đáo, 
đúng trình tự, quy định của pháp luật.  

4. Các báo cáo kết quả giám sát và những kiến nghị đưa ra cần có căn cứ 
pháp lý và phù hợp với thực tiễn, mỗi kiến nghị phải xác định rõ chủ thể chịu 
trách nhiệm thực hiện, đồng thời đưa ra các mốc thời gian cụ thể để yêu cầu cơ 
quan được giám sát và các cơ quan liên quan phải xem xét, giải quyết kịp thời. 

5. Việc đôn đốc, theo dõi thực hiện kiến nghị sau giám sát cần kết hợp nhiều 
hình thức để các kiến nghị giám sát của HĐND được tiếp thu thực hiện kịp thời. 
Trong trường hợp kiến nghị chậm được giải quyết hoặc giải quyết chưa đạt yêu 
cầu, HĐND tổ chức giám sát lại việc thực hiện các kiến nghị; làm việc trực tiếp với 
cơ quan có thẩm quyền, hoặc nêu thành câu hỏi chất vấn tại kỳ họp HĐND. 

Trên đây là kết quả giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND 
thành phố năm 2018, Thường trực HĐND trân trọng báo cáo kỳ họp./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND thành phố; 
- UBND thành phố; 
- UBMTTQ thành phố 
- Các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại TP;  
- Các đại biểu HĐND thành phố; 
- TAND, VKSND, Chi cục THADS TP;  
- TT HĐND, UBND các phường, xã;  
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể TP; 
- Trang thông tin, điện tử thành phố; 
- Lưu: VT, HSKH. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Phạm Đức Huân 
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